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escuridão, e se extingue. Por essa 

diversão, nunca dizemos 
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RESUMO 

CARVALHO, Andréa. O Silêncio como alternativa: Hilda Hilst e o Mal-Estar da 

Modernidade. 2020. 121 f. Trabalho de Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação 

em Estudos de Linguagens, programa vinculado ao   Departamento Acadêmico de Linguagem e 

Comunicação (DALIC), da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR.     

 

O trabalho a seguir tem por objetivo discutir diferentes possibilidades de significação 

abertas pelo silêncio em alguns dos poemas de Hilda Hilst. Tendo elegido, para tanto, poemas que 

consideramos mais emblemáticos dos livros Roteiro do Silêncio (1959) e Cantares do Sem Nome 

e de Partidas (1995). A modernidade parece ter encerrado no homem um sentimento irreconciliável 

consigo mesmo e com o mundo. Portanto, pensar o silêncio como maneira de lidar com o mal-estar 

proveniente dessa era, assim como de possibilidade de significação de si e do mundo parece ser o 

aspecto que mais reverbera na linguagem artística desde a modernidade, sendo, portanto, a 

constante que permeia o estudo aqui apresentado. Não obstante, a relação de significação 

estabelecida pela concomitância de vozes do eu e do outro através dos movimentos de sentido 

abertos pelo silêncio também será conceito-chave neste estudo. Para tanto, a leitura a ser 

estabelecida será baseada nas concepções desenvolvidas, principalmente, por Freud para pensar o 

mal-estar; Compagnon como maneira de ressaltar aspectos norteadores da modernidade; e, 

finalmente, Merleau-Ponty e Blanchot para discutir o silêncio como construção de linguagem.  
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ABSTRACT 

 

CARVALHO, Andréa. O Silêncio como alternativa: Hilda Hilst e o Mal-Estar da 

Modernidade. 2020. 121 f. Trabalho de Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação 

em Estudos de Linguagens, programa vinculado ao   Departamento Acadêmico de Linguagem e 

Comunicação (DALIC), da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR.     

 

The present study aims to discuss different possibilities of signification enabled by the 

silence in some of the poems by Hilda Hilst. To that end, we have chosen parts of Roteiro do 

Silêncio (1959) and Cantares do Sem Nome e de Partidas (1995) that seem to express more 

significantly the silence as part of language. Modernity has exposed mankind to a relentless feeling 

of misplacement. The language of silence has been implemented as a way of coping with the 

discontent of such an era, nevertheless, it has opened new possibilities to  signify the self and the 

surrounding world. Therefore, the analysis of such prospect will be the core in which this paper is 

based on.  Nonetheless, the signification established by the coexistence of the poetic persona and 

the other as one, through the movements of the signs conditioned by the language of silence will 

also support the reading and the analysis presented. Thereby, this thesis will be based on the 

conceptions developed, mainly, by Freud on the discontents of the mankind; by Compagnon to 

highlight some significant aspects of the Modernity; and, finally, Merleau-Ponty and Blanchot to 

discuss the silence as a fundamental component of language.  
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1. INTRODUÇÃO: A PERGUNTA 

 

É imperativo que comecemos com uma pergunta. Não uma pergunta enquanto signo fixo, 

imutável, invariável: não, muito pelo contrário. Comecemos com a pergunta que não cessa de 

perguntar, que não se esgota na resposta, que comporta múltiplas e diversas possibilidades 

inerentes à sua origem. Comecemos com uma pergunta que não aceite ser respondida, mas que nos 

abra e que se abra enquanto caminho; vereda sinuosa, enganadora por vezes, dissimulada e 

assustadoramente vertiginosa. Espera-se que saibamos, acima de tudo, respeitar o pacto silencioso 

de entrega mútua que a pergunta nos faz, que aceitemos o fardo de sua presença e entreguemo-nos 

à sua encantadora vontade de se fazer falar em si, no outro, em nós; sua acalentadora voz 

confortando-nos em sua ambiguidade inevitável, em sua morada moderna: o próprio paradoxo. 

Invoquemos Sartre, Blanchot, Merleau-Ponty, Barthes e tantos outros que se empenharam 

em percorrer o difícil caminho da crítica literária tendo sempre em vista a relação estabelecida entre 

a pergunta e a obra de arte, considerando sucessivamente o caminho, saída. Destituindo-se do 

fetiche da “resposta”, assumindo o papel solitário, no entanto, talvez um pouco mais próximo, do 

objeto que primeiro nos instigou a pergunta: a própria literatura. Abdicar do lugar por excelência 

ocupado pela crítica - isto é, a resposta às perguntas introduzidas pela literatura - não deixa de ser, 

igualmente, respondê-las. Há, no entanto, que esforçar-se para não cair na tentação imediata de 

explicações cercadas de rigidez. Não esqueçamos: a literatura é o próprio percurso, percorrê-la é 

aventurar-se à pergunta, é aceitar que, como disse Sartre, “a interrogação não comporta resposta 

ou, antes, ela é a sua própria resposta” (1989, p. 17). Ou ainda, ao lembrar Blanchot, olhar para a 

pergunta na obra de arte como “a impossibilidade que se faz ver” (1987, p. 23). Não abandonemos 

a literatura e sua própria pergunta fundadora em nome da crítica. Conciliando-nos, enfim, com o 

que também nos abre para a obra de arte: achemos na própria volatilidade da pergunta, resposta. 

Pesquisar o silêncio na construção da linguagem literária parece ser adequado ao intento de 

deixar falar os signos intrínsecos à pergunta. Entender que a modernidade levou o homem a 

enxergar o mundo e sua relação com este de forma diferente - e, também por isso, com a linguagem 

- é fundamental no desenvolvimento da pergunta que aqui se propõe. O paradoxo instaurado a 

partir da modernidade é a própria pergunta colocada em xeque. O mal-estar que se articula a partir 

de tal incongruência, isto é, do sentimento de despertencimento, faz com que o homem se obrigue 
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a encontrar maneiras de lidar com tais questões. O silêncio talvez seja um dos caminhos mais 

significativos para tal demanda.  

Tendo isso em vista, o presente estudo propõe-se, primeiramente, a fazer um breve 

apanhado de alguns aspectos que caracterizam a modernidade e a maneira com que o homem a 

enfrenta/suporta. Ainda, ressaltar algumas condições fundadoras do mal-estar na civilização para 

que se entenda como a modernidade (e, consequentemente, o mal-estar) desencadearam o 

silenciamento do/no homem de formas diversas. Finalmente, tomaremos alguns poemas de duas 

emblemáticas obras de Hilda Hilst, a saber, Roteiro do Silêncio (1959) e Cantares do Sem Nome e 

de Partidas (1995) para que pensemos os impactos que tais esforços histórico-ideológicos tiveram 

sobre sua produção literária. Ou ainda, pensar os desdobramentos do peso dessa ambiguidade 

moderna ao longo de sua trajetória como escritora de poesia. A busca por uma linguagem que se 

defina no próprio silêncio não pode ser tomada de forma inocente ou mesmo isolada. Novamente, 

olhar para a obra de arte como pergunta, percurso do próprio homem que se enxerga deslocado de 

seu tempo e espaço. Interessa-nos olhar para a construção do silêncio na linguagem da autora como 

experimentação, percurso poético, como busca incessante de algo que a resposta já não comporta: 

a própria ambiguidade.  
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        2. A MODERNIDADE E O MAL-ESTAR 

 

 2.1. A Modernidade 

  

 

Pensar em uma definição de modernidade, assim como em suas inúmeras repercussões, se 

mostra tarefa complexa e talvez desnecessária. Aceitar que as concepções já não são unívocas e 

que, muitas vezes, nascem das incongruências é talvez uma das partes mais substanciais do ser 

moderno. Não à toa, diversos teóricos partem do princípio do paradoxo para pensar a modernidade. 

Antoine Compagnon, em Os Cinco Paradoxos da Modernidade (1996), analisa alguns dos aspectos 

que, segundo ele, dão origem à era moderna. Ele afirma que a tradição da modernidade nasce de 

contradições não resolvidas. Também por isso, apesar das diversas tentativas de se criar uma 

oposição entre as ideias de modernidade e tradição, tal empreendimento não é satisfatoriamente 

logrado. O romper se torna a nova tradição. No intuito de organizar alguns dos aspectos mais 

proeminentes durante uma época de tão complexas peculiaridades, Compagnon (1996) menciona 

que “a superstição do novo (p. 15); a religião do futuro (p. 37); a mania teórica (p. 59); o apelo à 

cultura de massa e a paixão da negação” (p. 81) seriam as cinco características mais significativas. 

Apesar de todas elas serem fundamentais para uma melhor compreensão da modernidade, faremos 

apenas menção de alguns dos aspectos caracterizantes de cada uma, no entanto, daremos aqui 

enfoque à religião do futuro (isto é, a modificação nas noções temporais) e a paixão da negação 

(pois, de alguma forma, faz falar com mais veemência o paradoxo do ser moderno). 

Compagnon (1996) afirma que “todos os artistas modernos, desde os românticos, se viram 

divididos, por vezes dilacerados” (p. 15), afinal, a distinção entre modernismo, modernidade e 

moderno sempre se mostrou nebulosa e representa dificuldade de definição até mesmo quando 

traduzida. Uma era que se define na não-definição só poderia, portanto, se mostrar complexa e 

confusa desde sua nomeação. No entanto, Compagnon esclarece que as primeiras noções de 

modernidade remontam a Balzac, à maneira do que afirma Harvey, com respeito à sagaz denúncia 

do escritor dessa Paris que "dependia fundamentalmente de suas províncias, mas negava esse fato 

com avidez" (HARVEY, 2015, p. 91). Ao relacionar a decadência humana ao progresso social, 

pela primeira vez na literatura, Balzac abre novos horizontes para que o homem moderno enxergue 
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o próprio tempo, o que, posteriormente, é melhor definido em Baudelaire. Modernismo, no entanto, 

refere-se ao gosto do que é moderno, ao modelo do que aparece em Huysmans em “Salão de 1879”. 

Apesar de distintos, os três termos (modernismo, modernidade e moderno) aproximam-se no que 

diz respeito a sua definição, dialogam e são igualmente importantes para o entendimento (mesmo 

que superficial) do que caracterizaria a modernidade - que tanto nos interessa neste trabalho. 

Também por isso, faremos aqui um breve apanhado de aspectos que pensem as três instâncias, 

elencadas por Antoine Compagnon (1996). 

O estudioso belga atenta para o fato de que a ideia do moderno remonta ao século V, a partir 

da oposição inicial entre passado e presente, isto é, a “redução do lapso de tempo que separa o 

presente do passado, ou seja, a da aceleração da história” (COMPAGNON, 1996, p. 17). Nota ainda 

que “quando essa palavra surgiu, nem se cogitava do tempo. A separação entre o antigo e o 

moderno não implica o tempo; ela é total, absoluta, entre a Antiguidade grega e romana” 

(COMPAGNON, 1996, p. 17). Questiona-se ainda se no século XII concebia a ideia de moderni 

enquanto progressão do antiqui.  

Mas o sentido cristão de tempo se dá de forma tipológica, isto é, não se trata de uma 

progressão histórica do novo em relação ao antigo, antes, faz “da articulação do Antigo com o 

Novo Testamento o modelo da relação entre o tempo presente e a vida eterna” (COMPAGNON, 

1996, p. 19). Assim, “para que o adjetivo moderno tenha tomado o sentido nebuloso que tem para 

nós, a invenção do progresso foi indispensável, isto é, a invenção de um sentido positivo do tempo, 

como observa Octavio Paz” (COMPAGNON, 1996, p. 19).1 

Segundo Octavio Paz,  

A modernidade é uma tradição polêmica e que desaloja a tradição imperante, 

qualquer que seja esta; porém desaloja-a para, um instante após, ceder lugar a outra 

tradição, que, por sua vez, é outra manifestação momentânea da atualidade. A 

modernidade nunca é ela mesma: é sempre outra. (PAZ, 1984, p. 18) 

 

A noção temporal moderna estipula novas regras ao homem: o porvir se torna então a 

categoria fundamental, e, assim, a maneira como o homem lida com sua história. Paz lembra ainda 

 
1  Saulo Lemos (2012), professor da Universidade Estadual do Ceará, ressalta a conhecida oposição de Paz à 

conceituação de Compagnon (assim como de Roland Barthes) no que diz respeito à realidade circundante da 

linguagem. Enquanto Barthes considerava linguagem única forma possível de realidade; Compagnon procurava um 

modelo "intermediário", o que também o leva a uma possível ingenuidade. Octavio Paz (1984) se opõe a ambos 

afirmando que, para o pensamento ocidental, a razão se divide e se desdobra sempre em outra. No entanto, o presente 

estudo não se baseia na concepção de nenhum desses três, de forma exclusiva, mas se utiliza daquilo que parece ser 

cabível a uma construção da linguagem na modernidade, e, mais especificamente, em Hilda Hilst. 
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que “o moderno não é caracterizado unicamente por sua novidade, mas por sua heterogeneidade. 

Tradição heterogênea ou do heterogêneo, a modernidade está condenada à pluralidade: a antiga 

tradição era sempre a mesma, a moderna é sempre diferente” (PAZ, 1984, p. 18). A não-definição 

torna-se então sua estrutura mais estável, seu tempo, o que ainda não-é.  

Tanto Octavio Paz quanto David Harvey afirmam que a modernidade se caracteriza pela 

reutilização dos elementos, isto é, não é que tudo seja refeito em sua essência, muito pelo contrário: 

a modernidade se define na reconfiguração das esferas (sejam elas temporais, históricas, sociais ou 

econômicas). Dessa forma, pode-se pensar que tais reconfigurações reverberam na maneira com 

que o homem se significa e significa o mundo, isto é, através da linguagem. Se pensarmos no 

silêncio enquanto parte integrante da linguagem (e, também por isso, parte essencial em sua 

reconfiguração na modernidade), vemos que a reconfiguração da última se dá através da 

reutilização da palavra - para fazer falar o silêncio que também comporta em seu fundamento.  A 

linguagem não mais sustenta uma maneira de significar pautada no enrijecimento dos signos (ou, 

o uso da palavra como forma principal de significação). Veremos que o empreendimento de Hilda 

Hilst parte desse lugar onde a significação não mais requer estruturas definíveis (ou mesmo 

reconhecíveis): a palavra deve trabalhar agora em sua (des)função significante, em seu 

desprendimento temporal.   

David Harvey, em Paris, capital da modernidade (2015) faz algumas considerações 

importantes para entendermos a modernidade a partir da noção de “destruição criativa” e não, 

segundo ele, a partir do mito da modernidade como “quebra”. Novamente, apesar de o recorte 

literário em questão neste trabalho não fazer uso do ambiente urbano como mote, é importante que 

façamos algumas considerações a esse respeito, dado que diversas foram as manifestações sociais 

decorrentes dessa nova configuração do espaço. Inevitavelmente, a própria noção temporal 

(conceito bastante importante para entendermos a modernidade em Hilda Hilst) se dá 

conjuntamente à nova noção espacial. Harvey (2015) afirma que até mesmo a compreensão da 

modernidade enquanto “destruição criativa” teve seus pilares levantados através da nova 

arquitetura urbana: “Haussmann e seus colegas estavam dispostos a levar a cabo a destruição 

criativa em uma escala até então jamais vista. A formação do Império a partir das ruínas da 

democracia republicana lhes permitiu fazer isso” (HARVEY, 2015, p. 38-39). Não se pode 

desvincular as mudanças no âmbito prático e social da motivação ideológica e política. Um grande 

emaranhado de acontecimentos concomitantes culmina na modernidade de forma abrupta e 
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inesperada. Não se trata de um processo sutil e silencioso em nenhum aspecto, trata-se, senão, de 

um grande e subsequente embate no campo ideológico e político ditando as novas formas de ser e 

de organizar o mundo.  

Harvey (2015) lembra ainda que a literatura de Gustave Flaubert foi uma das primeiras 

formas de arte a delinear os novos aspectos do que seria a modernidade. Segundo Harvey, o autor 

francês teria sido aconselhado a escrever sobre os dramas emocionais da burguesia, ao contrário 

do drama romântico a que se dedicava até então. Afinal, a poesia já não "dava conta" das novas 

formas de falar sobre o sujeito e sua configuração em sociedade. A modernidade chega na literatura 

por meio de uma demanda social, no entanto, não deixa de ser reflexo da própria configuração 

individual do homem moderno. Pode-se pensar que tais aspectos funcionam no tempo se 

autossignificando, correspondendo-se e modificando-se mutuamente, isto é, a modernidade 

significa o homem e sua produção tanto quanto sua produção e identidade alimentam a 

modernidade. A esse respeito, Flaubert escreve em carta que “para se realizar algo duradouro é 

preciso ter uma base sólida. Pensar no futuro nos atormenta e o passado nos contém. Por isso o 

presente está nos escapando” (FLAUBERT apud HARVEY, 2015, p. 44). Nota-se que pensar a 

concepção temporal fundamentou grande parte da produção artística a partir da modernidade. O 

homem entra, a partir de então, numa espécie de ambiguidade inerente à sua existência no tempo: 

busca-se, desde Flaubert, a apreensão do instante-agora através do fascínio por aquilo que não-está 

(o porvir): o paradoxo temporal está assim elaborado. Tal qual a arquitetura moderna, a noção 

temporal é articulada a partir de estruturas já existentes, no entanto, pauta-se agora em tudo que a 

circunda, isto é, passado e futuro, para que assim atinja seu ápice temporal (aqui-agora) quando 

todo o resto lhe escapa. Harvey observa que 

Aquele apóstolo da modernidade, Baudelaire, vivia com esse dilema diariamente, 

arrastando-se de um lado para o outro com a mesma incoerência com que 

escorregou de um lado para o outro das barricadas em 1848[12]. Ele já havia 

assinalado a rejeição da tradição em “Salão de 1846”, incitando os artistas a 

explorar “o lado épico da vida moderna” porque sua época era “fecunda em temas 

poéticos e maravilhosos”, como “o espetáculo da vida elegante e dos milhares de 

existências flutuantes que circulam nos subterrâneos de uma grande cidade – 

criminosos e prostitutas”. E depois escreveu: “O maravilhoso nos envolve e nos 

sacia como a atmosfera; mas não o vemos”. Entretanto, dedicou sua obra à 

burguesia, invocando seu heroísmo: “Vós vos associastes, formastes companhias 

e fizestes empréstimos para realizar a ideia do futuro com todas as suas diversas 

formas”. Embora possa haver um toque de ironia nisso, ele está também apelando 

para a utopia saint-simoniana, que buscava atrelar as qualidades do poeta 

visionário e do negociante astuto à causa da emancipação humana. (HARVEY, 

2015, p. 46) 
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Segundo Harvey, os acontecimentos na Paris de 1848 foram definitivos para delinear a 

modernidade e o que se seguiu a partir dela. A agitação política incitada pela indignação popular 

com o governo vigente transtornou o homem de forma definitiva. Harvey diz que “Baudelaire 

ficaria dilacerado pelo resto da vida entre as posturas do flâneur e do dândi; por um lado, um voyeur 

desengajado e cínico, por outro, o homem do povo que entra com paixão na vida de seus 

personagens” (2015, p. 47). A modernidade não afeta somente a percepção de si e do mundo, mas 

também a arte que se produz a partir desse período: 

Há uma contradição na percepção de modernidade de Baudelaire depois da 

experiência amarga da destruição criativa das barricadas e do saque do Palácio das 

Tulherias, em 1848. A tradição tem de ser derrubada, violentamente, se necessário, 

para lidar com o presente e criar o futuro. Mas a perda da tradição arranca as 

âncoras do nosso entendimento e nos deixa à deriva, impotentes. Por isso, escreveu 

ele em 1860, o objetivo dos artistas deve “ser entender o moderno” como  “o 

transitório, o efêmero, o contingente” em relação àquela outra metade da arte que 

lida com “o eterno e o imutável”. O medo, diz ele em uma passagem que faz eco 

ao dilema de Flaubert, é “de não agir com suficiente rapidez, de deixar o fantasma 

escapar antes que sua síntese tenha sido extraída e captada”[15]. Mas toda essa 

pressa deixa atrás de si uma grande quantidade de destroço humano. Os “milhares 

de existências flutuantes” não podem ser ignorados. (HARVEY, 2015, p. 48-49) 
 

Nesse mesmo sentido, Compagnon nos lembra também que “os primeiros modernos não 

procuravam o novo num presente voltado para o futuro e que carregava consigo a lei de seu próprio 

desaparecimento, mas no presente, enquanto presente” (1996, p. 37). Ou seja, a apreensão do tempo 

em toda sua potência presente, a conjugação do todo contingente, tudo a convergir nesse mesmo 

espaço-tempo-agora, de uma modernidade específica: a do final do século XIX e início do XX. 

Segundo Compagnon, tal afã se explica por uma razão muito simples, “pois a crença no progresso 

exige também, paradoxalmente, que a arte progressista aceite ser instantaneamente perecível e logo 

decadente” (1996, p. 37). Lidar com esse paradoxo, no entanto, não era algo a que os artistas 

estavam habituados até então. O fazer arte a partir de então fica, inevitavelmente, marcado por tal 

traço. Não obstante, essa dissonância torna-se fundamento da arte moderna, como veremos aqui na 

obra de Hilda Hilst. O próprio valor da arte passa a ser sua potência significante nessa 

temporalidade volátil, a efemeridade da obra é o que a torna moderna e, também por isso, valorosa. 

A intensidade do fascínio é proporcional à brevidade que lhe é inerente. 

Não obstante, no fim do século XVII surge um tipo de progresso que tem origem na ordem 

do gosto e não somente na ordem do progresso científico ou filosófico, o que também significava 

uma crítica à tradição e à autoridade. O sentido do moderno que passa pelo Romantismo, isto é, o 

sentido desesperado, já demonstra traços da fé moderna e reconhecimento de nossa história sem 
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fim: “oposta à estética clássica, cuja ambição é de transcender o tempo, a estética romântica – 

pensemos no mal do século, a partir de René – repousa num mal-estar experimentado na sua relação 

com o tempo, na consciência do inacabado da história” (COMPAGNON, 1996, p. 21). Observa-se 

aqui um dos fatores de origem do sentimento de mal-estar vinculado à era moderna: a modificação 

do homem com sua relação temporal. Também por isso, uma das questões principais, na 

modernidade, seria o pensar essa noção, não só em sua relação com o eu, mas sua concepção 

enquanto aceleração do tempo e não mais enquanto “conflito entre atual e ideal”. O “fora de moda”, 

na modernidade, opõe-se, portanto, menos ao clássico do que ao atual (COMPAGNON, 1996). 

 De Stendhal a Baudelaire, a ideia moderna se define na redução do espaço entre moderno 

e antigo, isto é, “com o Classicismo e o Romantismo, antigo e moderno designam ainda duas 

opções estéticas, não inteiramente redutíveis à passagem do tempo” (COMPAGNON, 1996, p. 22). 

Na modernidade, a arte relaciona-se, então, com a história e o progresso, “torna-se sua própria 

antiguidade”; não mais se opõe a nada, a não ser a si mesma, como se vê posteriormente 

(COMPAGNON, 1996, p. 23). 

É importante entender que a ânsia pelo progresso (e as devidas transformações nas relações 

socioeconômicas), ao modificar as noções espaço-temporais, reconfigura o próprio sujeito 

moderno. Compagnon afirma que “com o advento da ‘modernidade’ a própria distinção entre o 

presente e o passado desaparece no efêmero” (1996, p. 22). O homem se vê, então, rodeado por 

novos signos aos quais ainda não atribui significantes cabíveis e, no entanto, se vê forçado a 

conviver com tais incompatibilidades. Também por isso, a noção temporal é flexibilizada pela 

modernidade: a efemeridade se torna uma saída à linearidade de que os modernos tanto buscavam 

escapar.  

Toda a história da palavra e de sua evolução semântica será, como Jauss sugere, a 

da redução do lapso de tempo que separa o presente do passado, ou seja, a da 

aceleração da história. Pouco importa que essa aceleração seja uma realidade ou 

uma ilusão, que se passem, realmente ou não, mais coisas num instante dos 

Tempos modernos do que num instante da Antiguidade, pois é a percepção do 

tempo que conta. (COMPAGNON, 1996, p. 17)  

 

A maneira com que nos colocamos no mundo, isto é, nossa linguagem, é diretamente 

afetada por essa modificação nas noções temporais. Consideremos, por exemplo, o que aponta 

Compagnon em relação à temporalidade do moderno em Baudelaire: a modernidade se funda na 

construção de um tempo que se baseie na representação do presente (conceito que será melhor 
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explorado posteriormente). Novamente: a vontade de se reconfigurar todas as instâncias acaba por 

torná-las não só irreconhecíveis como também se afirmam em seu antagonismo inerente.  

Compagnon (1996) afirma que Baudelaire acaba sendo muitas vezes mencionado como 

grande emblema da modernidade por imprimir com tanta altivez o tom do desespero - tão marcante 

a essa era - em sua obra e vida. Seja ele da ordem espaço-temporal ou mesmo na concepção do eu, 

é inegável que o desespero característico à modernidade nasce da ambiguidade inerente ao 

progresso que se funda na decadência. Ou seja: a ânsia por se fazer o novo nasce da/na destruição. 

Baudelaire, mais do que qualquer um de sua época, capturou a essência de tal incongruência: o 

novo não poderia (re)afirmar outra coisa que não o desespero, no “desastre do amanhã”. Em 

contrapartida, Rimbaud (também importante para se pensar a modernidade) acreditava que o poeta 

moderno, por exemplo, deveria ser como um “multiplicador do progresso”, a arte deveria falar 

sobre o novo que encontra no desenvolvimento social sua alternativa de se recriar, de forma 

positiva. No entanto, o emblema da modernidade fundamentada (edificada sobre) n(a) decadência 

acaba sendo o que se fixa nos ideais do senso comum, sendo assim o viés também mais elegido 

pelos artistas.  

Compagnon (1996) lembra que  

uma célebre imagem da Idade Média anuncia o caráter paradoxal que não mais 

abandonará o moderno, como negação inclusive de si mesmo, ao longo de sua 

história. Trata-se da representação dos evangelistas, trepados nos ombros dos 

profetas, nos vitrais da catedral de Chartres: no sul, por exemplo, São João, nos 

ombros de Ezequiel, e São Marcos, nos ombros de Daniel. Símbolo da aliança 

entre o Antigo e o Novo Testamento, essa imagem tornou-se, graças a uma 

confusão, o emblema da relação entre os antigos e os modernos. De fato, ela esteve 

muitas vezes associada a uma fórmula, um lugar comum, surgido no século XII, 

em Bernard de Chartres: Nanus positus super humeros gigantis. “Somos como 

anões nos ombros de gigantes.” Em sua origem a fórmula e a imagem não têm 

provavelmente nada em comum: a definição dos evangelistas como anões, opostos 

aos profetas, vistos como gigantes, não é coerente com a concepção cristã da 

relação entre os dois Testamentos. Foi, pois, a recepção que misturou os dois 

simbolismos num único lugar comum, mas isso é igualmente significativo. E se 

eles foram compreendidos como sinônimos, foi a ambiguidade que lhes é comum 

que permitiu isso. (COMPAGNON, 1996, p. 18, grifo nosso) 

 

Ou seja, a ambiguidade no emblema dos anões no ombro dos gigantes demonstra também 

que a decadência e o progresso (antes mesmo de ser “fundado”) são inseparáveis na modernidade. 

 Apesar de apontar Baudelaire como um dos grandes emblemas da modernidade, 

Compagnon aponta que há um equívoco no que o escritor francês considerava modernidade. 

Segundo Compagnon, a clara oposição a uma arte pautada na industrialização e na modernização 
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expressas por Baudelaire não se configura “ideia moderna”, como se nota posteriormente. Afinal, 

Baudelaire negaria, assim, a própria noção estética da época, pois ela se define nesse eixo: 

A modernidade estética se define essencialmente pela negação: antiburguesa, ela 

denuncia a alienação do artista num mundo filisteu e conformista. Daí a 

reivindicação - ela também ambígua no que se refere à vontade de aderir ao 

presente - de uma arte autônoma e inútil, gratuita e polêmica, escandalizando o 

burguês. A modernidade projeta seu dualismo no outro, o burguês, no qual ‘o 

artista descobre e define seu contrário’, como diria Valéry: ‘Aliás, propriedades 

contraditórias lhe são impostas, pois fazendo-no ao mesmo tempo escravo da 

rotina e sectário absurdo do progresso.’ Nesse dualismo, ou nessa duplicidade da 

modernidade, o destino do burguês está, por assim dizer, traçado. 

(COMPAGNON, 1996, p. 24) 

 

A arte e a industrialização se encontram de maneira irreversível: não há oposição que resista 

a isso. O destino do artista está inteiramente traçado a partir das modificações (ambíguas, 

paradoxais, etc) provenientes das mudanças sociais e econômicas, assim como o próprio “destino 

burguês” é afirmado através de seu oposto, sua negação: nada poderia ser mais moderno que isso. 

Ignorar o progresso é ainda, para o artista, aderir às suas premissas. Encontrar, então, maneiras de 

“inutilizá-lo”; de torná-lo visivelmente absurdo, eis a nova concepção estética intentada na 

modernidade. 

 Apesar de Baudelaire recusar, de certa forma, a ideia do progresso, o paradoxo que via na 

obra de Constantin Guys é fundamental para pensarmos a modernidade. O fato de a noção temporal 

se fundar nesse paradoxo, isto é, na representação do presente, é diretamente decorrente do que 

Guys logrou em suas pinturas: de uma só vez, conjugou instante e totalidade; memória e 

modernidade, distanciando-se assim da relação com o presente, “ao mesmo tempo que afirma seu 

imediatismo” (COMPAGNON, 1996, p. 25). Deste modo, a modernidade se funda com uma 

“consciência do presente como presente, sem passado nem futuro, ela só tem relação com a 

eternidade” (COMPAGNON, 1996, p. 25). Apesar de Nietzsche tentar “reconciliar modernidade e 

eternidade, como única possibilidade de se escapar da decadência” (COMPAGNON, 1996, p. 25), 

através da recusa tanto da história quanto do progresso, não há “solução” para a arte, já que ela se 

esvazia do que a qualifica enquanto tal. É nesse sentido que Compagnon (1996) afirma ser 

Baudelaire o autor da ambivalência inerente à arte moderna, pois nega o sentido do que a constitui.  

 Compagnon (1996) aponta ainda que alguns traços destacados por Baudelaire a partir da 

observação dos trabalhos de Guys seriam muito importantes para uma compreensão mais 

abrangente da modernidade. Seriam eles: o não-acabado; o fragmentário; a insignificância (ambos 

- o fragmentário e a insignificância - convergiriam para a “indeterminação do sentido”) e a 
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autonomia. Este último merece atenção, dadas sua peculiaridade e distinção do que se via enquanto 

noção estética até então. A obra moderna se faz dentro de si mesma, cria suas próprias regras, ou 

seja, autocrítica e autorreferencialidade, ainda, sua função poética e crítica entrelaçam-se, daí o 

“autorretrato” ser considerado emblema do gênero moderno (COMPAGNON, 1996, p. 29). 

Não à toa, a maioria dos estudiosos arrola o nome de Baudelaire às maiores insígnias da 

modernidade. Apesar de diversos outros artistas terem empreendido com sucesso suas 

reivindicações acerca do ser moderno, é em Baudelaire que o poeta se enxerga (se assemelha) na 

própria decadência: ele é condenado à modernidade. Segundo Compagnon (1996), o “paradoxo 

mais íntimo da modernidade” seria a noção de presente que é ao mesmo tempo paixão e 

condenação: ele atrai no sentido de viabilizar a arte enquanto experiência do próprio ser no tempo, 

na mesma medida em que “sentencia” (já que não se trata de uma escolha viver a modernidade) o 

homem ao instante-agora. No entanto, não se deve esquecer que a modernidade em Baudelaire não 

é ainda ruptura ou “estética da inovação”. Não obstante, muito possivelmente, não se teriam 

concebido tais noções não fosse pelo empreendimento iniciado em Baudelaire.  

Octavio Paz, oportunamente, observa que   

Desde seu nascimento, a modernidade é uma paixão crítica, e é, assim, uma dupla 

negação, como crítica e como paixão, tanto das geometrias clássicas, como dos 

labirintos barrocos. Paixão vertiginosa, pois culmina com a negação de si mesma: 

a modernidade é uma espécie de autodestruição criadora. (PAZ, 1984, p. 19) 

 

A era do fascínio pelo que não-está  e pelo que não-é se torna também a era das 

possibilidades nascidas dessa paixão pela impossibilidade. Apesar de tal concepção demorar-se em 

Baudelaire, sua reverberação estética não acontece concomitantemente. A ruptura estética nascida 

na modernidade encontra seus frutos até a contemporaneidade. As redefinições na área das artes 

estão em constante metamorfose criativa a partir de então, já que a regra é justamente dada por sua 

volatilidade.  A noção de paixão por tal negação, e a "autodestruição criadora" que se dá a partir 

de então é um dos conceitos chave para entendermos os caminhos tomados pelas artes a partir do 

final do século XIX até os dias de hoje. O contemporâneo é dado pela sobreposição de todos os 

elementos: passado, presente e futuro se conjugam na mesma esfera criadora, a paixão pelo não-

ser é o que dá forma ao ser moderno. 

No entanto, para Octavio Paz, a crítica, tal qual a paixão, é o mecanismo responsável pela 

aproximação entre antigo x novo ou distante x próximo. Ele afirma que “a união entre a paixão e a 

crítica ressalta o caráter paradoxal de nosso culto ao moderno. Paixão crítica: amor imoderado, 
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passional, pela crítica e seus precisos mecanismos de desconstrução, mas também crítica 

enamorada de seu objeto, crítica apaixonada por aquilo mesmo que nega” (PAZ, 1984, p. 21). A 

modernidade encontra seu paradoxo em todas as esferas estéticas: o mesmo objeto é, 

concomitantemente, alvo de desejo e desdém. Assim também se constitui uma nova crítica, essa 

crítica que, não obstante, sustenta-se na flexibilidade de seus fundamentos: “a negação de todos os 

princípios, e a mudança perpétua é seu princípio” (PAZ, 1984, p. 21). Dessa maneira, não haveria 

outra forma de enxergar o tempo ou a arte que se produz nesse contexto se não paixão pelo agora. 

De tal forma, é interessante observar o que Compagnon (1996) afirma sobre a obra de 

Manet: “Manet produz ao mesmo tempo uma obra efêmera e eterna” (COMPAGNON, 1996, p. 

34), isto é, ela destaca, de forma muito eficaz, o paradoxo moderno observado em Baudelaire. Diz 

ainda que tal aspecto foi “magnificamente exposto” por duas obras de Manet, no sentido de destacar 

o apelo à renovação da cultura popular. Manet compõe obras que alcançam, de forma notável, 

aspectos da fuga para o novo moderno, que surgiria posteriormente.  

Walter Benjamin em A obra de arte na era da reprodutibilidade técnica (1994) lembra 

também que a aura da obra de arte fora atrofiada pela reprodutibilidade técnica, desvalorizando seu 

caráter espaço-temporal aqui-agora. Isso porque, em certo sentido, abalar a tradição aproxima a 

obra dos movimentos de massa, ou seja, aproxima o ser do objeto, retira o glamour da 

exclusividade elitista da obra renascentista, romântica, etc. O homem comum que habita o mundo 

moderno, cercado por barulhos e máquinas, pode agora se enxergar no cinema, na fotografia, na 

literatura. Neste emblemático texto, Walter Benjamin discute aspectos referentes ao 

desenvolvimento do que ele chama de reprodutibilidade técnica em contraposição a 

reprodutibilidade.  

Benjamin afirma que apesar de o homem sempre ter tido acesso a maneiras de reprodução 

da obra de arte (pintura, etc), a modernidade modificou a própria concepção da obra de arte (isto 

é, sua “aura”) ao desenvolver mecanismos (ou técnicas) com as quais a obra de arte se reproduzisse 

na velocidade e demanda das massas. A fotografia e o cinema (principalmente o segundo) 

representam duas das técnicas mais importantes desenvolvidas no século XIX e que modificaram 

a relação do homem com a máquina, introduzindo-a numa relação direta com a própria produção 

artística. O cinema coloca o homem em contato direto e harmonioso com a máquina já no processo 

de criação artística. Além disso, “a recepção através da distração, que se observa crescentemente 
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em todos os domínios da arte e constitui o sintoma de transformações profundas nas estruturas 

perceptivas, tem no cinema o seu cenário privilegiado” (BENJAMIN, 1994, p. 194). 

Não se pode ignorar, no entanto, que, como bem coloca Benjamin, a “reprodução em massa 

corresponde de perto à reprodução das massas” (BENJAMIN, 1994, p. 194), isto é, a consolidação 

da burguesia e a reconfiguração no cenário sócio econômico vinha como uma resposta às novas 

demandas artísticas, tanto quanto a obra de arte se articulava de acordo com as novas regras sociais. 

Torna-se, então, uma via de mão dupla, quando, até então, a arte servia somente à manutenção do 

status quo da classe dominante. Por mais que tal discussão se mostre muito mais extensa e 

complexa do que o que encerra Benjamin, não há como negar a importância de seus estudos para 

pensarmos a significativa transformação nos meios de produção e as consequências de tal guinada. 

Uma das mais marcantes, talvez, seja, destaque-se, a possibilidade da recepção da obra de arte por 

outras classes sociais, e não mais, unicamente, a elite, a partir de meados do século XIX. 

Benjamin nos lembra ainda que a guerra demanda outras formas de olhar e fazer sentido no 

mundo: “todos os esforços para estetizar a política convergem para um ponto. Esse ponto é a guerra. 

A guerra, e somente a guerra, permite dar um objetivo aos grandes movimentos de massa, 

preservando as relações de produção existentes” (BENJAMIN, 1994, p. 195). 

Assim, o acesso à arte também fora afetado: Adrienne Monnier (fundadora de uma das 

livrarias mais influentes para a literatura ocidental do século XX) fala acerca da importância do 

“livro pobre” (edições de clássicos da literatura em impressões e traduções de baixa qualidade e, 

assim, acessíveis à maior parte da população) na época da Primeira Grande Guerra na Europa:  

são os livros pobres que lhes asseguram uma circulação obscura, vital, como o 

curso do sangue (...) são eles que lhes dão a liberdade de que tem necessidade para 

seguir seu destino e para ultrapassá-lo; são eles que fazem o melhor para torná-los 

imortais. (MONNIER, 2017, p. 44) 

 

A aceleração do processo de reprodutibilidade da obra de arte, além de possibilitar o acesso 

da massa, como bem coloca Benjamin e exemplifica o trecho de Monnier, também retira o objeto 

de seu invólucro. Pensar na obra de arte não somente enquanto forma a ser destituída de sua aura, 

mas também, articular uma linguagem que retire o centro da significação de seu lugar de obviedade: 

eis o papel do escritor moderno; eis o que engendra Hilda Hilst em sua proposta estética. 

Caio Fernando Abreu, em carta a Hilda Hilst, diz:  

Você bagunça o coreto total, choca completamente a paróquia, empreende a 

derrubada de toda uma estrutura já histórica de mal-entendidos literários. Você 

ignora a ‘torre de cristal’, o distanciamento da obra e do leitor; você faz montes 
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para a dignidade da linguagem, o estilo, as figuras, os ritmos. (ABREU, C.F; 

APUD: HILST, 2017, p. 557, 558) 

 

É notável que a autora paulista busca dar voz a esse eu que já se entende parte da obra de 

arte; não mais se contenta com uma posição de passividade frente à arte; que se enxerga parte 

integrante desse novo fazer artístico; que faz da desestabilização do eixo criativo sua matéria-

prima.  Sua escrita procura, ainda, caminhos de apaziguar esse mal-estar inerente ao viver 

contemporâneo. 

 Apesar de Hilda Hilst parecer se esforçar por construir um espaço muito mais bucólico do 

que urbano, é importante entender o papel que a reconfiguração do viver social significou na 

criação artística moderna. Seja ela para denunciar as novas formas de incongruências entre o eu e 

o mundo, seja para resistir - tal qual Hilda Hilst - a tais forças. No entanto, de ambas as maneiras a 

busca pelo significar do eu é uma constante, e não há como ignorar a pressão que o mundo exterior 

causou nesse processo de identificação do sujeito.  

Em Paris, a capital do século XIX, Benjamin (2009) afirma que, primeiramente, na 

constituição da cidade (no caso, Paris - grande símbolo do desenvolvimento urbano no século XIX) 

as passagens representam mudança substancial na relação do ser humano com o espaço e, por isso, 

uma mudança na relação deste ser humano com o próprio humano2. Benjamin lembra que as 

passagens representam a intersecção entre espaço público e privado, ou seja, um mesmo local é, 

concomitantemente, “tanto casa quanto rua”. Os panoramas também se instauram como 

precursores de novas técnicas de produção da obra de arte, assim como, das relações que o homem 

estabelece com ela. Abre-se, dessa forma, caminho para que, posteriormente, desenvolvam-se 

mídias tais como o cinema e a fotografia3 e até mesmo uma nova perspectiva de literatura 

(panoramática). O domínio de novas técnicas significa também o domínio da máquina no nível 

psicológico do homem do século XIX, assim, o deslocamento do indivíduo também altera as 

formas de relação entre ele e o mundo.  

Desta maneira, Baudelaire introduz, então, uma nova maneira de olhar a cidade e o próprio 

indivíduo que a constitui. O flâneur toma agora a cidade como alegoria, transforma sua relação 

 
2 Se pensarmos ainda nessa reconfiguração das formas de habitar o mundo, podemos pensar na relação de fetiche (pela 

mercadoria) estabelecida através das vitrines das galerias. O olhar estabelece a relação de desejo não só com a arte, 

mas agora com o produto. 

3 A fotografia e o cinema são insígnias dessa nova relação do homem com o fazer artístico. Ambos marcam essa 

transição da relação do homem com a máquina e a arte (que são, agora, indissociáveis): a produção artística passa pela 

máquina.  
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com ela, procura isolamento na multidão. Tal guinada atribui um caráter fantasmagórico não só à 

cidade, mas também ao homem que a habita - característica fundamental, segundo Benjamin, para 

se entender o desenvolvimento da modernidade. Ainda, “com o flâneur, a intelectualidade 

encaminha-se para o mercado” (BENJAMIN, 2009, p. 47), o que desloca a posição intelectual de 

seu eixo de definição óbvia e a fragmenta no pensamento, assim como os movimentos artísticos 

que começam a se delinear. A manutenção da aparência, a repetição do sempre-igual- insígnias da 

modernidade - também começam a ser abordadas em Baudelaire. 

Tal qual o flâneur, o eu lírico em Roteiro do Silêncio procura ressignificar o espaço por 

onde passa: a passagem é essencial para o processo de significação do eu. O silêncio que engendra 

é também construído a partir das imagens do passeio, isto é, o movimento é também seu 

fundamento. O flâneur não passa de um sujeito em movimento de suspensão e apreensão dos signos 

ainda incompreensíveis: torna-se então o próprio extravasar do silêncio, volta-se ao seu mundo 

interior como refúgio do frenesi em seu entorno. Hilda Hilst, em Roteiro do Silêncio procura 

apaziguar esse sentimento tão comum ao flâneur - estende ao seu leitor a mesma experiência 

daquele que busca refúgio da palavra no movimento silencioso do passeio. Assim como afirma 

Benjamin, “habitar significa deixar rastros” (2009, p. 46). Habitar esse novo espaço (urbano; 

temporal) que se configura, mas também habitar a linguagem. A modernidade instaura essa nova 

forma de se colocar no mundo: habitar a linguagem é, ainda, aceitar a impotência da palavra, 

inerente a essa nova forma de narrar. 

 Apesar de Benjamin e Harvey serem igualmente importantes para entendermos a 

modernidade em suas intrincadas e complexas nuances (principalmente no que diz respeito à cidade 

de Paris enquanto insígnia moderna), Harvey deixa muito claro que seu objetivo ao discutir a 

modernidade é diferente de Benjamin: 

Meu objetivo, é claro, é muito diferente daquele de Benjamin. É reconstruir, o 

melhor que puder, como funcionou a Paris do Segundo Império, como capital e 

modernidade se uniram em determinados local e época, e como as relações sociais 

e as imaginações políticas foram animadas por esse encontro. Os estudiosos de 

Benjamin devem, eu espero, encontrar algo de útil nesse exercício. Evidentemente, 

faço uso de muitos dos insights de Benjamin e tenho algumas ideias vagas de como 

lê-lo (e até, como já foi sugerido pelo exame da escala da forma espacial, de como 

criticá-lo). Para mim, o fascínio de seu projeto das Passagens está na maneira pela 

qual ele reuniu uma vasta série de informações de todos os tipos de fontes 

secundárias e começou a apresentar os fragmentos (os “detritos” da história, 

conforme os chamou) como se fossem parte de algum caleidoscópio gigantesco de 

como Paris atuava e como se tornou um lugar tão central para o nascimento do 

moderno (tanto como techné quanto como sensibilidade). Ele claramente 

visualizava uma grandiosa concepção, mas o estudo ficou inacabado (talvez 
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inacabável), e sua forma geral (se é que pretendia ter uma) por isso permanece 

elusiva.  (HARVEY, 2015, p. 58) 

  

 De certa maneira, Harvey propõe-se a dar continuidade às discussões iniciadas e 

empreendidas por Benjamin. Os fragmentos dispostos por Benjamin são, sem dúvida, essenciais 

para entendermos os rumos tomados pela modernidade, no entanto, segundo Harvey, o problema 

em ler Benjamin é fazer sentido da totalidade do que se deu naquele período. Longe de esgotar em 

Harvey tal discussão, a menção de tal embate cabe aqui apenas para que pensemos, mais uma vez, 

na complexa trama de signos instaurados a partir da modernidade e que, até os dias de hoje, ainda 

nos escapam em sua totalidade significante. Entender, no entanto, que, ao falarmos de 

modernidade, estamos abarcando diversas instâncias da vida humana (política, ideológica, 

econômica, social, identitária, artística, etc) e que, ao se conjugarem em sua “crise” moderna, 

desestabilizam-se conjuntamente, tornam-se então uma única coisa significante, isto é, a 

volatilidade torna-se o pilar dessa nova era.  

Octavio Paz faz considerações extremamente assertivas e relevantes no que diz respeito a 

essa concepção de modernidade que se funda na instabilidade. Ele afirma que  “o moderno é auto-

suficiente: cada vez que aparece, funda a sua própria tradição” (PAZ, 1984, p. 18). A tradição 

moderna é dada a partir e por meio de si mesma (talvez à maneira do oroboro), pois ao negar 

qualquer outra tradição, encerra para si (ou condena-se) à sua própria tradição, tão aprisionadora 

quanto a que pretende escapar. Ser moderno é, concomitantemente, negar o passado e afirmar o 

novo, o diferente. A produção artística proveniente de tal época não poderia ser diferente: “a arte e 

a poesia de nosso tempo vivem de modernidade e morrem por ela” (PAZ, 1984, p. 18). De forma 

inteiramente nova (considerando a produção artística até então), a modernidade não permite que 

nenhuma instância escape à sua crítica: “a arte moderna não é apenas filha da idade crítica, é 

também crítica de si mesma” (PAZ, 1984, p. 20).  

A busca pelo diferente torna-se a prioridade do sujeito moderno, Paz esclarece a razão para 

tal: “o novo nos seduz não pela novidade, mas sim por ser diferente; e o diferente é a negação, a 

faca que divide o tempo em dois: antes e agora” (PAZ, 1984, p. 20). Como se nota, essa busca 

desenfreada pelo diferente torna-se o fundamento para a elaboração da nova concepção temporal. 

Nada é mais importante do que a ruptura com tudo e qualquer categoria reconhecível. Nasce assim 

a tradição moderna: 

Então, em que sentido podemos falar de tradição moderna? Ainda que a aceleração 

da história possa ser ilusória ou real - a dúvida sobre isto é lícita -, podemos dizer, 
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com certa confiança, que a sociedade que inventou a expressão tradição moderna 

é uma sociedade singular. Essa frase contém algo além de uma contradição lógica 

e linguística: é a expressão da condição dramática de nossa civilização, que 

procura seu fundamento, não no passado nem em nenhum princípio imóvel, mas 

na mudança. (PAZ, 1984, p. 25) 

 

 Paz esclarece que é precisamente no antagonismo representado pela expressão “tradição 

moderna” que reside a chave para compreendermos essa complexa era. Até mesmo (ou 

principalmente) em sua concepção, a modernidade fixa seus pilares no movimento, no paradoxo. 

 

2.2 A modernidade e a (im)possibilidade do narrar: o silêncio da/na linguagem 

 

Assinalar a modernidade como a era em que a ênfase do esforço correspondia a 

desestabilizar até mesmo estruturas anteriormente consideradas intocáveis, pode ser um dos 

caminhos a se pensar essa intricada época - afinal, a premissa moderna é desenrijecer a si mesma. 

Assim como o tempo, a palavra também é deslocada de seu lugar de obviedade, dado que a 

experiência da guerra devolve o homem destituído do poder de narrar, como bem lembra Walter 

Benjamin. 

O homem não se vê impossibilitado de expressar em palavras (ou signos reconhecíveis) o 

horror de coexistir à barbárie; à crueldade. Não há mais nada a ser dito: o narrar é posto em xeque. 

É preciso que a escrita se “reinvente” nessa incapacidade irrevogável do falar. Em "O narrador" 

(texto também elencado dentro de Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e 

história da cultura [1994]) Benjamin afirma que devemos entender a concomitância do narrar 

como empecilho à evolução das forças produtivas4. A guerra e sua experiência “devolve” sujeitos 

mais pobres em sua capacidade de se comunicar. Benjamin questiona o valor da experiência como 

fundamento do saber (segundo ele, em baixa depois desse período) e acredita que essa perderá 

totalmente seu valor. Segundo o autor, a invenção do romance impresso é o primeiro marco desse 

longo processo de empobrecimento do ato comunicável, do narrar. Com a consolidação da 

burguesia e a maneira com que essa classe faz uso da imprensa até mesmo o romance é colocado 

em xeque: a nova forma de comunicação é agora a informação. Segundo Benjamin, as narrativas 

 
4 Benjamin afirma que uma das qualidades essenciais do narrador seria o aconselhar, o que ele chama de “sabedoria” 

ou “lado épico da verdade”, aspecto este que se extingue a partir do momento em que o narrar se torna empecilho. No 

entanto, olhar para esse traço como “decadente” ou simples reflexo da modernidade é redutor, segundo o autor. Deve-

se portanto compreender sua concomitância (isto é, do narrar como empecilho) à evolução das forças produtivas. 
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começam a ser fortemente marcadas pelo uso extensivo de explicações - aspecto este que deveria 

ser evitado na construção de qualquer narrar.  

A narrativa desaparece porque desaparece também seu ouvinte, aquele que se entregava ao 

tédio, esquecendo-se de si, rememorando a narrativa para então reproduzi-la. Tal fenômeno 

também se relaciona ao desenvolvimento das formas de trabalho. A modernidade demanda um 

outro tipo de esforço (físico e mental) do homem. A interação narrador - narrativa e o papel solitário 

do leitor, que busca no romance (diferente da poesia) sua solidão; que reflete sobre sua própria 

existência, é também um indício da nova guinada que a própria sociedade toma a partir da 

modernidade. Susan Sontag, ao ensaiar sobre as possibilidades que o silêncio abre para elaborar as 

contradições inerentes à modernidade, afirma que 

(...) cada obra de arte individual (representa) um paradigma mais ou menos 

perspicaz para a regulamentação ou a reconciliação de tais contradições. Por certo, 

o lugar (da arte) exige contínua renovação. Seja qual for o objetivo colocado à arte, 

ele afinal se revela restritivo, se comparados às metas muito mais amplas da 

consciência. (SONTAG, 2015, p. 10) 

 

 Dessa forma, escolher os poemas de Hilda Hilst para fazer falar a (im)potência da palavra 

e sua destituição do poder, por excelência, do narrar, não deixa de ser uma forma de demonstrar o 

grande embate do artista moderno. Hilda Hilst parece optar pela fuga: da cidade; dos meios de 

produção agora regidos pela máquina; da palavra; do romance; da obviedade artística e social. A 

autora parece colocar todo o seu esforço na resistência daquilo que ainda acredita ser o literário, 

isto é, o entregar-se à potencialidade do essencial, daquilo que dispensa explicações outras, daquilo 

que ainda não se pode definir, daquilo que, no entanto, é imprescindível que se fale, das “metas da 

consciência”. O narrar moderno é sem dúvida modificado (pela guerra, pelas forças produtivas, 

pela reconfiguração social), entretanto (e talvez até mesmo por isso), a vontade de falar aquilo que 

não se compreende em sua definição ainda é imperativo. Talvez a grande distinção narrativa se dê 

na ordem do objeto a ser narrado. A experiência a que se refere Benjamin fala do viver, do 

compreender os signos da história. A modernidade pede por aquilo que ainda não se sabe: o 

fascínio, a paixão do porvir. 

Assim, o presente trabalho procura mostrar de que maneira o silêncio se torna parte 

imprescindível da linguagem moderna. Parece comum a essa época uma linguagem que denuncie 

o silêncio em seu grito desesperador na modernidade: a angústia, o mal-estar de habitar um mundo 

repleto de incoerências. O sujeito moderno se vê refém de sua própria solidão: seu senso de 
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segurança construído ao redor de uma comunidade é também golpeado. Sua relação com o mundo 

é abalada, e, assim também, o narrar (d)esse mundo incompreensível.  

Ao discorrer acerca do nascimento do blasé, Harvey afirma que  

o que Simmel mais tarde definiu como a “atitude blasé” tão característica da cidade 

da modernidade é evocado de forma espetacular: Em Paris, sentimento algum 

resiste ao fluxo dos acontecimentos, cuja corrente obriga a uma luta que desarma 

as paixões; o amor é nela um desejo e o ódio “uma veleidade [...] nos salões, como 

nas ruas, ninguém está demais, ninguém é absolutamente útil, nem absolutamente 

prejudicial [...] Tudo ali se tolera: o governo e a guilhotina, a religião e a cólera. 

Em tal sociedade todos cabem sempre e ninguém jamais faz falta. (HARVEY, 

2015, p. 92-93) 

 

Talvez justamente por se tornar uma sociedade na qual o tolerar torna-se regra, a identidade 

do sujeito é dissolvida. A concomitância de símbolos como a guilhotina (emblema de violência; 

morte; barbárie; guerra) e o governo (ordem; arbitrariedade; justiça; cordialidade - num grande 

imaginário utópico) coloca o homem, primeiramente, em uma posição de confusão. 

Posteriormente, ao tentar acomodar tais antagonismos, acaba por incorporá-los com a mesma 

tolerância. Também por isso o homem moderno já não se enxerga integrante de um sistema maior 

com o qual tenha um vínculo composto. Começa-se a pensar que essa espécie de “indiferença” 

seja, talvez, a maneira de lidar com esse novo ambiente, assim como com este “novo” mal-estar de 

existir em tal meio. Dessa forma, sua expressão para com o mundo também é afetada: a linguagem 

se torna parte integrante dessa nova atitude “despretensiosa”; desinteressada, ou blasé. 

Notavelmente, a modernidade desencadeia novos tipos de guinadas ao mal-estar do homem que, 

não obstante, suscita uma linguagem articulada ao redor da palavra e não mais em seu núcleo. 

Benjamin (1994) discute também aspectos dessa transformação na interação homem x 

palavra. Segundo ele, a relação temporal da modernidade impossibilita a contemplação ociosa e dá 

lugar a narrativas mais curtas, que possibilitem o mergulho em nossa solidão existencial. As short 

stories (ou contos) são resultado dessa nova interação do leitor com a palavra escrita. A inquietação 

moderna exige narrativas construídas em sua brevidade. Ou ainda, um enredo que dê lugar a esse 

experienciar-se do personagem (que talvez seja sua própria experiência de escrita, tal qual Blanchot 

sugere); que dá lugar ao impulso do desejo; que aceita o paradoxo inerente da modernidade: a 

prisão e a liberdade de entregar-se a tal arrebatamento. 

Sontag lembra ainda que 

praticada em um mundo provido de percepções de segunda mão e especificamente 

confundida pela traição das palavras, a atividade do artista é amaldiçoada pela 

mediação. A arte torna-se a inimiga do artista, pois nega a realização - a 

transcendência - que ele deseja. Portanto a arte passa a ser considerada como algo 
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que deve ser superado. Um novo elemento ingressa na obra de arte individual e se 

torna parte constitutiva dela: o apelo (tácito ou aberto) à sua própria abolição - e, 

em uma última instância à abolição da própria arte. (SONTAG, 2015, p. 12) 

 

 Talvez tal qual a morte para Blanchot, Sontag se refere aqui à busca por uma linguagem 

que seja o próprio apelo. A tentativa por esvaziamento dos signos mais óbvios da arte não implica, 

no entanto, em sua extinção, pelo contrário, é tal fator que a transforma em pergunta. A poética 

moderna é pautada na constante tentativa de movimentar a obviedade implícita aos significantes. 

O artista moderno se caracteriza pela insaciedade em sua tentativa de fazer falar tais signos e em 

sua constante falha. A palavra é falha. A linguagem, seja ela de qualquer ordem, é falha se objetiva 

a completude. E é justamente isso que a torna tão bela: sua complexa rede de filamentos que, 

mesmo ao conectar pontos perfeitos, inevitavelmente, cria uma obra incompleta. A incompletude, 

o saturamento da linguagem nada mais são do que a própria obra de arte na modernidade. No 

entanto, é inevitável o sentimento do artista de que sua missão falha. A entrega a tal sentimento é 

o abdicar de sua vaidade (ou até mesmo de sua essência) artística. O artista moderno é, 

permanentemente, frustrado. Hilda Hilst afirma, ao final de sua vida, “ter escrito tudo”,5 

Rimbaud partiu para Abissínia a fim de fazer fortuna no comércio de escravos. 

Wittgenstein após um período como mestre-escola de aldeia, escolheu um trabalho 

servil como empregado de hospital. Duchamp voltou-se para o xadrez. Como 

acompanhamento dessas renúncias exemplares há uma vocação, cada um deles 

declarou que via suas realizações prévias na poesia, na filosofia, ou na arte como 

fúteis, insignificantes. Contudo a opção pelo silêncio permanente não nega a sua 

obra. (SONTAG, 2015, p. 12)  
 

 Segundo Sontag, “a atitude verdadeiramente séria é a que encara a arte como um ‘meio’ 

para alguma coisa que talvez só possa ser atingida pelo abandono da arte (...)” (2015, p. 12). Hilda 

Hilst parece empreender isso com maestria. À título de exemplo, vale lembrar os anos em que 

passou dedicando-se mais à busca por comunicação com “outros mundos” do que na própria 

escrita. Tais tipos de empreitada constituem parte de sua poética tanto quanto sua vasta obra escrita.  

 Na modernidade, “a arte é mais do que nunca uma libertação, um exercício de ascetismo. 

Através dela o artista torna-se purificado - de si próprio e, por fim, de sua arte” (SONTAG, 2015, 

p. 13). O artista moderno encontra no silêncio a possibilidade de manifestação do seu apelo, “(...) 

o seu bem mais elevado é atingir o ponto onde tais metas de excelência tornam-se insignificantes 

 
5 Ao ser perguntada em entrevista acerca da poética do amor, Hilda Hilst responde: “Compreensão poética do amor? 

Você deve saber mais do que eu. Mas o amor realmente, esse amor eu já conheci, só que em outro lugar, não aqui. Eu 

conheci, sim, eu já vi alguma coisa que me lembra o amor, mas não aqui. A consideração maior sempre foi uma coisa 

além. Escrevi isso em quase todos os meus livros. Não dá para explicar assim. Eu expliquei nos livros. Não entenderam. 

Então, não adianta falar mais.” (HILST apud DINIZ, 2013, p. 739)  
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para si, emocional e eticamente, e ele fica cada vez mais satisfeito por estar em silêncio que por 

encontrar uma voz na arte” (SONTAG, 2015, p. 13). 

Como já exploramos anteriormente, a modernidade é também marcada pelo fetiche do 

porvir. As implicações que esse aspecto tem sobre a linguagem não podem ser ignoradas. Sabe-se 

que o fetiche é caracterizado por aquilo que não-há, pelo inalcançável, isto é, pelo desejo. Se 

lembrarmos Roland Barthes6 (1981) e sua afirmação acerca do fascínio x distância, isto é, que 

ambas as instâncias seriam diretamente proporcionais, entende-se que a linguagem moderna não 

poderia deixar de se caracterizar na ausência. Ela nasce - e, portanto, define-se - no vazio. A busca, 

contudo, é o que prevalece no desejo. Apesar de esvaziada do que a constituía como linguagem até 

então, isto é, da palavra como signo máximo, ela encontra nesse espaço entre o agora e o depois 

sua forma mais completa de tentar mostrar-se. Desenrijecer suas próprias premissas torna-se, então, 

parte constituinte da linguagem moderna. Sua efetividade encontra-se, precisamente, no que não 

é. 

Sigmund Freud lembra ainda que “somos feitos de modo a poder fruir intensamente só o 

contraste, muito pouco o estado” (2011, p. 20). Era imprescindível que a modernidade 

(re)inventasse uma linguagem de contraste, de abismos irreconciliáveis com o que se configurava 

até então, afinal, o mal-estar de ser na modernidade fora absorvido por todas as instâncias sociais. 

O mal-estar (que será melhor explorado posteriormente) é imprescindível para a compreensão da 

linguagem do silêncio (e do silêncio na linguagem) que se instaura de forma mais significativa 

durante a modernidade. O homem recorre ao que, de alguma forma, o possibilitaria um tipo de 

escape ao mal-estar. 

A esse respeito, vale lembrar que, segundo Freud, há “três fontes de onde vem o nosso 

sofrer: a prepotência da da natureza, a fragilidade de nosso corpo e a insuficiência das normas que 

regulam os vínculos humanos na família, no Estado e na sociedade” (FREUD, 2011, p. 30). Ou 

seja, tendo sido rodeado por regras inteiramente novas e irreconhecíveis (as da modernidade), o 

sujeito moderno se acha numa posição de sofrimento inevitável, se sentia suprimido por tais forças. 

Ao sentimento de inaptidão frente à natureza é adicionado o poder da máquina sobre o homem, 

 
6 Novamente: apesar de reconhecermos as distinções teóricas entre Barthes e Compagnon, ressaltamos que ambos 

tiveram contribuição significativa para pensarmos a linguagem. Também por isso, utilizar fragmentos de ambas as 

teorias não precisa, necessariamente, implicar em contradição. O presente trabalho não recorre à Compagnon para 

pensar a linguagem, mas tão somente como maneira de organizar aspectos caracterizantes da modernidade. Assim 

também, não utiliza o "radicalismo" de Barthes, isto é, creditar à linguagem única ocorrência do real.  
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assim também, se sente ainda mais intensamente fragilizado. Não obstante, a nova configuração de 

identidade exige novas maneiras de relacionar-se, não só individualmente mas também na 

comunidade em que se via inserido.  

É importante entender ainda, segundo Freud, que a relação entre o ego e o id influencia, 

diretamente, a maneira com que o sujeito se coloca no mundo. Também por isso, essa relação 

reverbera na maneira como se articula através da linguagem. Freud afirma que tais instâncias, de 

maneira geral, delimitam-se com clareza, no entanto 

só é diferente num estado (...). No auge do enamoramento, a fronteira entre Eu e 

objeto ameaça desaparecer. Contrariando o testemunho dos sentidos, o enamorado 

afirma que Eu e Tu são um, e está preparado para agir como se assim fosse. (2011, 

p. 9) 

 

O amor (caracterizado pelo fetiche, desejo) abre a possibilidade para flexibilização do ego. 

Nesse sentido, a obra de Hilda Hilst não poderia ser mais adequada para pensarmos esse 

desconcerto de ser - e expressar-se - na modernidade. Talvez nada ‘qualifique’ (se é que isso é 

possível) melhor a linguagem articulada por Hilst do que “paixão”; desejo, afã pela própria 

linguagem.  

Com frequência, a autora utiliza os pronomes “eu” e “você” de forma confundível e, até 

mesmo, correspondente. Também por isso, o estudo de sua poética se mostra tão emblemático para 

se pensar questões concernentes à modernidade e ao mal-estar que dão ensejo a essa linguagem do 

silêncio e a esse silêncio da linguagem. Partindo do princípio de que a autora trata “eu” e “tu” como 

“um só” (principalmente nos poemas que aqui elencamos, como veremos posteriormente), pode-

se pensar que ao fazê-lo, a poeta abre não somente uma brecha temporal (afinal, o que poderia ser 

mais moderno do que isso?), mas também na própria palavra. O escrever, para Hilst, torna-se então, 

não somente uma busca pela lacuna significante, mas a própria lacuna. Flexibiliza não somente o 

ego e o id (o que também é resultado desse mal-estar a que se refere Freud), mas também 

ressignifica a linguagem. 

Entender, portanto, que é no paradoxo que reside tanto a razão enquanto a saída para o 

mal-estar moderno se mostra fundamental para o que se intenta neste trabalho, isto é, fazer falar a 

poética do silêncio elaborada por Hilst como emblema de uma linguagem constituída sob a égide 

do mal-estar na modernidade. 
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2.3 O mal-estar  

 

Inevitavelmente, a miríade de acontecimentos ainda irreconhecíveis ou inapreensíveis pelo 

homem que vivencia essa intrincada era, traz à tona uma outra significativa mudança: o próprio 

sujeito não sabe mais se definir. Sua própria identidade é colocada em xeque e levada ao limite de 

sua existência: o próprio homem se encontra imerso no paradoxo moderno. 

Nesse sentido, seria impossível não lembrar o que Freud aponta a respeito do mal-estar do 

existir em sociedade. Antes mesmo da modernidade, das maquinarias ou tanques de guerra, a 

configuração social em comunidade causara modificações significativas tanto no interior quanto 

no exterior do sujeito. Em seu emblemático texto O Mal-Estar na Civilização (2011), Freud 

tematiza esse “antagonismo irremediável” que seria a constante batalha entre a necessidade de 

satisfazer os instintos intrínsecos a todo ser humano x os constantes e numerosos condicionamentos 

impostos socialmente.  

Ao discutir os principais aspectos que levariam o sujeito a se encontrar nesse sentimento 

irreconciliável de mal-estar, Freud menciona que dentre os vários instintos humanos, o mais intenso 

seria o da destruição. Não se faz necessário discutir com delongas as possíveis consequências, sem 

dúvida avassaladoras, que a não-repressão de tal instinto traria para a vida em comunidade. Assim, 

das diversas tentativas sociais em restringir tal instinto, ou das várias instâncias de poder articuladas 

para que tais repercussões sejam contidas, Freud discute uma das mais significativas: a religião. 

Ele dedica parcela de seu estudo à análise das possíveis reverberações do que chama de “sentimento 

oceânico” e suas implicações religiosas. Ao relatar suas correspondências com um amigo, Freud 

se mostra intrigado quando afirma que o corresponde acredita que “com base apenas nesse 

sentimento oceânico alguém poderia considerar-se religioso, ainda que rejeitasse toda fé e toda 

ilusão” (2011, p. 8). Freud especula então a possibilidade do sentimento oceânico dar origem ao 

sentimento religioso:  

Um sentimento pode ser uma fonte de energia apenas quando é ele mesmo a 

expressão de uma forte necessidade. Quanto às necessidades religiosas, parece-me 

irrefutável a sua derivação do desamparo infantil e da nostalgia do pai despertada 

por ele, tanto mais que este sentimento não se prolonga simplesmente desde a 

época infantil, mas é duradouramente conservado pelo medo ante o superior poder 

do destino. (2011, p. 16) 

 

Segundo ele, a prerrogativa de um ente superior que o ampare é estendida no sentimento 

religioso. O conforto que tal instância propõe é inegável: o homem não é mais responsável por seu 
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próprio cuidado, o sujeito encontra-se sempre reconfortado no outro e nunca em si - não recorrer a 

tal artifício é também doloroso e árduo, afinal, o reconhecimento da condição de solidão intrínseca 

ao ser humano é evitado até a morte: todos evitam “morrer sozinhos” - se almeja partilhar até 

mesmo (ou principalmente) o ato mais individual e solitário. O outro, neste caso, pode significar 

qualquer figura que não somente o ampare, mas também o coordene: quão menos pesada seria a 

vida se recorrêssemos a outros para que se responsabilizassem por nossas decisões e empreitadas.  

A figura do pai é carregada de uma ambiguidade implacável: a segurança e o conforto são 

oferecidos na mesma medida em que o controle seja amplamente oferecido ao outro e não ao 

sujeito. Acreditar em Deus ou no Destino é ainda uma substituição acalentadora de tal figura. 

Mesmo quando, socialmente, é exigido do sujeito a revogação de suas próprias decisões (sem 

ignorar aqui a complexa rede de valores e instituições que formam o sujeito e, de alguma forma, o 

tornam suscetível a determinadas atitudes em relação a si, assim como, ao mundo), o eu sujeita a 

outro a responsabilidade de tal fardo: não se argumenta com o Destino, aceita-se: o sujeito se tira 

da equação podendo se confortar no papel de espectador até mesmo quando não se vê satisfeito 

com sua própria vida. A entrega, apesar de aprisionadora, o conforta em seu lugar de passividade.  

Não é novidade que Hilda Hilst imponha um forte teor “religioso” em sua obra, uma busca 

por esse todo que se faz presente em sua ausência. Seus escritos estão longes de ser céticos, muito 

menos cristãos. Talvez o que mais se aproxime de sua intenção seja a busca por esse ente que, 

claramente, desamparou a humanidade, que desamparou o poeta, a palavra, o eu que se vê no outro. 

Não somente por necessidade de amparo, a relação que estabelece entre eu e outro é estendida a 

uma relação de significação: o eu só significa no outro. Exploraremos isso com mais cuidado na 

leitura dos poemas. O que importa dizer é que sua busca vem desse vazio que, muito longe de ser 

destituído de significância, é ainda o que fala em seu grito significante - na vida, na obra da autora. 

A melancolia assistida em alguns dos poemas que aqui leremos vem também deste lugar. Lugar 

que da busca, fez entrega.  

A sina a que todos estamos condenados, como bem nos mostra Freud - isto é, a ambiguidade 

que intrínseca à entrega -, se torna em Hilst seu fundamento máximo. É também aí que reside a 

modernidade em sua poesia: entrega sua poesia, entrega a si mesma ao paradoxo desde sua 

concepção: tomar para si o sofrimento, mergulhar no oceano desse não-saber ser nesse mundo 

hostil, tornar-se parte do que, de alguma forma, o constitui, no eu, no outro, ressignificando-se, 

ressignificando a palavra, ressignificando a poesia. Apesar de entendermos as complexas 
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consequências que este sentimento tenha trazido para a humanidade (e, talvez, até de forma mais 

enfática, para a modernidade), Hilda Hilst demonstra sua genialidade não só quando aceita que o 

mesmo sentimento é fonte de maldição e salvação, mas para além disso, demonstra que tais 

instâncias já não são opostas, mas, talvez, complementares. 

No entanto, é pertinente para o trabalho entender a repercussão que tal sentimento trouxe à 

humanidade. Otávio Paz atenta, por exemplo, para o fato de a nova concepção temporal ser 

consequência da ruptura iniciada no cristianismo (que, em última instância, é uma das tantas 

reverberações do sentimento oceânico analisado por Freud). A ideia de finitude, de uma morte na 

qual se espera uma ruptura do ser não era tida pelos antigos. Tal fato altera, de forma definitiva a 

maneira com que o homem também se enxerga no mundo: 

para os antigos o agora repete o ontem, para os modernos é a sua negação. Em um 

caso o tempo é visto como uma coisa regular, como um processo no qual as 

variações e as exceções constituem realmente variações e exceções da regra; em 

outro, o processo é uma teia de irregularidades, pois a variação e a exceção 

constituem a regra. Para nós, o tempo não é a repetição de instantes ou séculos 

idênticos: cada século e cada instante é único, distinto, outro (PAZ, 1984, p. 21-

22) 

 

A tradição moderna acaba com a distinção presente, passado e futuro, ou as torna 

insignificantes: é a erradicação do perpétuo antagonismo: 

Podemos falar de tradição moderna sem que nos pareça incorrer em contradição 

porque a era moderna poliu, até apagar quase por completo, o antagonismo entre 

o antigo e o atual, o novo e o tradicional. A aceleração do tempo não só torna 

ociosas as distinções entre o que já se passou e o que está passando, como anula 

as diferenças entre velhice e juventude. Nossa época exaltou a juventude e seus 

valores com tal frenesi, que fez desse culto, não tanto uma religião, mas uma 

superstição; contudo, nunca se envelheceu tanto e tão rápido como agora. (PAZ, 

1984, p. 22)  

 

Para Paz, a “religião moderna” não passa de uma obsessão temporal com a qual o homem 

se vê embriagado com a obscuridade desse lapso: o vazio o fascina. Claramente, esse sentimento 

de que algo possa ser maior do que sua existência não mais requer um objeto de adoração vinculado 

às obviedades da religião. No entanto, a necessidade de se ver tomado por tal “sentimento 

oceânico”, ou algo que o valha, ainda lhe é caro. A obsessão, contudo, cega: como afirma Paz, ao 

tornar a “juventude” ou a novidade seu objeto mais valioso, paradoxalmente, acelera a passagem 

do tempo e retoma a antiguidade ou o “velho” como nenhuma outra era havia feito até então (talvez 

não nessa magnitude).  

Tais mudanças, isto é, o fato de a concepção do tempo moderno estar pautada no “ser 

sempre outro” e isso resultar na antagônica retomada do passado; ao passo que o homem se enxerga 
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agora em sua condenação do tempo finito e estimula-se a contemplação do agora, modifica as 

maneiras com que o indivíduo se enxerga e convive nesse mundo. O homem moderno enxerga a 

pressão do “viver aqui-agora” e, ainda assim, como afirma Paz, nunca envelheceu tão rápido, o 

tempo nunca esteve tão fora de seu alcance como na modernidade. Não obstante, se vê tomado por 

tal sentimento sufocante de impotência. 

 Hilda Hilst entende que a única saída para o homem na modernidade é tomar aquilo que 

escapa para si, aceitar, e, por que não, ser também parte daquilo que não-está. No poema 6 da 

sessão “Do amor contente e muito descontente”, terceira parte do livro Roteiro do silêncio, vemos: 

 

Tudo é triste. Triste como nós 

Vivos ausentes, a cada dia esperando 

O imutável presente. 

Tudo é triste. Triste como eu 

 Antiga de carícias 

 De olhos e lamentos 

 Lenta no andar, lenta, 

  Irmã 

De algum canto de ave 

Do silêncio na nave, irmã. 

 

Vamos partir, amor. 

Subir e descer rios 

Caminhar nos caminhos 

 Beijar 

Amar como feras 

Rir quando vier a tarde. 

E no cansaço 

Deitaremos imensos 

Na planície vazia de memórias. (HILST, 2007, p. 101 - 102) 

 

 Apesar de concentrarmos a leitura dos poemas na sessão seguinte, vale aqui a 

exemplificação no sentido de demonstrar o caminho elegido pela poeta para fazer falar esse vazio 

significante. O poema caracteriza o roteiro do homem moderno: a tristeza do eu, do outro, a falta 

daquilo que já não-está (“antiga de carícias”, por exemplo), mas que, no entanto, encontra na fuga 

(no vazio); neste outro lugar (“vamos partir”) a voracidade da vida (o “amar” e o “rir” residem 

neste porvir do tempo e do espaço - “quando vier a tarde”). Ainda, demonstra que o antagonismo 

proveniente da tristeza (mal-estar) coloca o sujeito neste outro lugar passível de significação: a 

imensidão vem do cansaço (cansaço até mesmo da significação através da palavra) e da 

potencialização da memória (o porvir encontra-se com o que já-não-é) que habita no vazio (na 

“planície vazia”). 
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Freud diz que “a vida, tal como nos coube, é muito difícil para nós, traz demasiadas dores, 

decepções, tarefas insolúveis. Para suportá-la, não podemos dispensar paliativos” (2011, p. 18). É 

natural, portanto, que se busque maneira de amenizar o peso de se enxergar em tal situação. Não 

bastasse as dificuldades em se definir enquanto ser, o homem acha-se obrigado a conciliar-se com 

a vida em comunidade. Segundo Freud, “existem três desses recursos, talvez: poderosas diversões, 

que nos permitem fazer pouco de nossa miséria, gratificações substitutivas, que a diminuem, e 

substâncias inebriantes, que nos tornam insensíveis a ela” (2011, p. 18). Isto é, arte/ciência; 

religião e drogas. Cada uma dessas medidas supre, de formas diferentes, concomitantemente, a 

necessidade de escape do sofrimento, como também canaliza a força que provém dele, dando algum 

tipo de propósito. 

O presente estudo tem como foco analisar de que forma o silêncio, enquanto instância 

canalizadora dos sentidos, ou parte constitutiva da linguagem, perpassa, de alguma forma, tais 

medidas paliativas. Obviamente, focaremos no que se aproxima da poética construída por Hilda 

Hilst, para pensarmos de que forma o homem moderno encontra no silêncio também catarse ou 

mesmo uma certa maneira de enfrentar o mal-estar que é ser no mundo.  

Hilda Hilst parece fazer de sua linguagem religião, tal qual Freud propõe (ou a própria 

literatura no final do século XIX; Baudelaire, Rimbaud, para citar alguns). O “sentimento 

oceânico” parece ser de intensidade significativa em seus textos; sua busca por algo que se 

complete (neste caso, na linguagem) parece nascer de uma “necessidade intensa”. O leitor de Hilst, 

facilmente, se deparará com uma intensa busca metafísica; o não-acreditar torna-se sua crença. No 

entanto, neste caso, a convergência entre o tudo e o nada parecem ser sua matéria de idolatria; 

procura na ausência (da língua; dos objetos; do mundo; do próprio homem) encontrar sua religião 

(neste caso, no silêncio) e, assim, a resposta ao sentido da vida. Afinal, a religião é a única instância 

que responde à pergunta de “qual o sentido da vida”: “novamente, apenas a religião sabe responder 

à questão sobre a finalidade da vida. Dificilmente erramos, ao concluir que a ideia de uma 

finalidade na vida existe em função do sistema religioso” (FREUD, 2011, p. 19). 

 Apesar de observarmos nessas medidas algumas formas de lidar com o mal-estar, Freud 

(2011, p. 20) pontua que o sofrimento se faz essencial no experenciar o prazer, já que derivamos 

prazer do contraste e não do estado das coisas (como já citado anteriormente). Ou seja, o princípio 

da oposição é fundamental no que se refere ao contentamento do sujeito. É no paradoxo - insígnia 

da modernidade - que o homem se identifica no mundo. As medidas paliativas talvez sejam as 
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formas que o homem encontra de acelerar os processos de identificação com o contraste, e, assim, 

prazer. 

 Se considerarmos que o silêncio é uma das instâncias que perpassam, de alguma forma, 

diversas ramificações das medidas paliativas citadas por Freud, podemos concluir que o princípio 

fundador assinalado pelo homem para lidar com o sentimento de mal-estar está intrinsecamente 

ligado ao silêncio. Ainda, tendo em vista a oposição que se mostra fundamental na constituição da 

ideia de prazer, podemos entender o silêncio como instrumento viabilizador para tal - afinal, o que 

seria mais contrastante à palavra do que a não-palavra? 

 Tendo em vista que o presente trabalho traz o seu foco para as questões fundadoras da 

modernidade, é imprescindível que façamos a relação entre o contraste levantado por Freud com 

o princípio da ambiguidade ou do paradoxo - tão caros à era moderna. Inevitavelmente,  

nossas possibilidades de felicidade são restringidas por nossa constituição. É bem 

menos difícil experimentar a infelicidade. O sofrer nos ameaça a partir de três 

lados: do próprio corpo, que, fadado ao declínio e à dissolução, não pode sequer 

dispensar a dor e o medo, como sinais de advertência; do mundo externo, que pode 

se abater sobre nós com forças poderosíssimas, inexoráveis, destruidoras; e, por 

fim, das relações com os outros seres humanos. O sofrimento que se origina desta 

fonte nós experimentamos talvez mais dolorosamente que qualquer outro; 

tendemos a considerá-lo um acréscimo um tanto supérfluo, ainda que possa ser tão 

fatidicamente inevitável quanto o sofrimento de outra origem. (FREUD, 2011, p. 

20). 

 

Explica-se, assim, o porquê do sentimento de mal-estar ser tão frequente nas manifestações 

(artísticas, ideológicas, sociais, antropológicas, etc.) modernas. A modernidade se funda na 

impossibilidade de reconciliação do eu consigo mesmo, assim como, com o mundo que o rodeia. 

O único caminho viável é, portanto, um tipo de entrega a esse contraste, ao paradoxo. Entrega esta 

que encontra no silêncio uma forma viabilizadora do confronto com o paradoxo ao mesmo tempo 

em que o aceita como parte intrínseca a sua constituição.  

Assim como aponta Freud, é natural que “a tarefa de evitar o sofrer impele para segundo 

plano a de conquistar o prazer” (2011, p. 21). Dados todos os elementos hostis incorridos ao sujeito 

que vive em sociedade e que, na modernidade, já não vê possibilidade outra além do progresso das 

máquinas; a aceleração dos meios de produção; o advento do trem e da incursão a que é submetido 

mesmo aquele que vivia afastado no campo; o prazer proveniente da aproximação com a natureza 

e da desnecessidade de submissão a uma nova concepção temporal se tornam supérfluo frente ao 

sofrimento que lhe é trazido por tais elementos. Afinal, “todo sofrimento é apenas sensação, existe 

somente na medida em que o sentimos, e nós o sentimos em virtude de certos arranjos de nosso 
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organismo” (FREUD, 2011, p. 21). O organismo do homem moderno não fora “regulado” para a 

vida que lhe é introduzida. Dessa forma, o sujeito se vê obrigado a agir sobre os impulsos 

instintivos: 

Do mesmo modo que a satisfação de instintos é felicidade, torna-se causa de muito 

sofrer se o mundo exterior nos deixa à míngua, recusando-se a nos saciar as 

carências. Então é possível esperar que, agindo sobre esses impulsos instintuais, 

fiquemos livres de uma parte do sofrer. (FREUD, 2011, p. 22) 

 

O mundo que “se recusa” a satisfazer as necessidades do homem moderno e exige dele 

algum tipo de atitude. O silêncio pode ser uma das maneiras mais eficazes para que se lide com tal 

sentimento de mal-estar. O sujeito 

enxerga na realidade o único inimigo, a fonte de todo sofrimento, com a qual é 

impossível viver e com a qual, portanto, devem-se romper todos os laços, para ser 

feliz em algum sentido. O eremita dá as costas a este mundo, nada quer saber dele. 

Mas pode-se fazer mais, pode-se tentar refazê-lo, construir outro em seu lugar, no 

qual os aspectos mais intoleráveis sejam eliminados e substituídos por outros 

conformes aos próprios desejos. O indivíduo que, em desesperada revolta, encetar 

este caminho para a felicidade, normalmente nada alcançará; a realidade é forte 

demais para ele. Torna-se um louco, que em geral não encontra quem o ajude na 

execução de seu delírio. (FREUD, 2011, p. 25-26)   

 

 O eremita é o homem que silenciou, lutou contra alguns dos instintos mais primitivos da 

linguagem social; a procura da fuga da linguagem no silêncio é um dos artifícios mais comuns ao 

sujeito que deseja enfrentar a hostilidade que é viver no mundo. Hilda Hilst demonstra isso 

vastamente no decorrer de sua obra: não só fez de sua vida uma busca por agir sobre seus instintos, 

como demonstra com clareza o tipo de fuga que encontra na procura pelo silêncio. 

Viver em civilização é uma das tarefas mais difíceis a que o homem já teve de se submeter. 

Freud diz que “a palavra ‘civilização’ designa a inteira soma das realizações e instituições que 

afastam a nossa vida daquela de nossos antepassados animais, e que servem para dois fins: a 

proteção do homem contra a natureza e a regulamentação dos vínculos dos homens entre si” 

(FREUD, 2011, p. 34). Ou seja, ao mesmo tempo em que necessitamos do suporte mútuo que a 

vida em comunidade nos propicia para nos protegermos da natureza, relacionar-se em comunidade 

nos é imposto de forma hostil pois devemos suprimir diversos de nossos instintos para que isso 

seja possível. 

 No entanto, Freud afirma ainda que 

Se admitirmos, de maneira bem geral, que o móvel de toda atividade humana é o 

empenho visando as duas metas confluentes, utilidade e obtenção de prazer, temos 

que aceitar isso como válido também para as manifestações culturais aqui 

mencionadas, embora seja facilmente visível apenas na atividade científica e 

artística. (2011, p. 39) 
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Segundo ele, a necessidade de nos sentirmos úteis que provém da vida em comunidade e a 

busca por obtenção de prazer nos estimula a produzir (ideias, manifestações artísticas, etc). Muitas 

vezes esse tipo de “produção” é mais claramente notável na ciência e nas artes e não nas outras 

medidas paliativas citadas por ele - talvez por serem as únicas das medidas que de fato encontre 

caminhos viáveis para tal. Também por isso, é a medida a que nos concentramos em observar no 

presente trabalho. Nesse sentido, é interessante notar a proeminência do silêncio nas manifestações 

artísticas na modernidade. O silêncio como manifestação estética é também produto de um 

sentimento comum ao homem não somente na modernidade, mas que encontra (im)possibilidades 

de pensar a arte de outra forma nessa complexa era. 

O silêncio se mostra, ainda, uma maneira de “escape”; caminho possível para a 

manifestação mais instintiva da linguagem. Se pensarmos na linguagem enquanto fetiche, impulso 

sexual, o silêncio é tido como um tipo de “solução” para que a projeção do objeto de desejo (isto 

é, o falar; a linguagem em sua decodificação em significado) seja deslocada e, assim, suprida de 

forma mais ampla e definitiva - sem mencionar o fator prazer ou felicidade encontrado em tal 

funcionalidade. À semelhança da função do amor x ser amado/objeto de desejo a que Freud se 

refere: 

uma pequena minoria pode, devido à sua constituição, achar a felicidade pela via 

do amor, mas isso requer vastas alterações psíquicas da função amorosa. Tais 

pessoas se fazem independentes da concordância do objeto, ao deslocar o peso 

maior de ser amado para amar; elas protegem-se da perda do objeto, ao voltar seu 

amor igualmente para todos os indivíduos, e não para objetos isolados; e evitam 

as oscilações e decepções do amor genital afastando-se da meta sexual deste, 

transformando o instinto em um impulso inibido na meta. (FREUD, 2011, p. 46-

47) 

 

Isto é, os signos são suspensos em detrimento do significado. O que poderia representar 

dano, tem o efeito contrário: abre as possibilidades para que não haja frustração do instinto ou ainda 

do sentimento de mal-estar proveniente de tal supressão. 

Já citamos o importante fator paradoxal, claramente observado por Freud quando se fala 

do princípio da busca do prazer a partir do contraste. Não podemos deixar de mencionar ainda a 

ambivalência (também insígnia moderna), tão essencial para o entendimento da constituição do 

sentimento de mal-estar a que se refere. O homem parece ter, na mesma proporção, tanto uma forte 

necessidade de afeto quanto sente, quase como parte de sua constituição, o peso da culpa. Freud 

explica que conhecemos 
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(...) duas origens do sentimento de culpa: o medo da autoridade e, depois, o medo 

ante o Super-eu. O primeiro nos obriga a renunciar a satisfações instintuais, o 

segundo nos leva também ao castigo, dado que não se pode ocultar ao Super-eu a 

continuação dos desejos proibidos. (FREUD, 2011, p. 73) 

 

Os dois sentimentos, isto é, a necessidade de afeto e a culpa, se relacionam de forma 

dependente e, assim, coexistem. Daí a dificuldade de converter o sentimento de mal-estar:  

Esse arrependimento era resultado da primordial ambivalência afetiva perante o 

pai, os filhos o odiavam, mas também o amavam. Depois que o ódio se satisfez 

com a agressão, veio à frente o amor, no arrependimento pelo ato, e instituiu o 

Super-eu por identificação com o pai, deu-lhe o poder do pai, como que por castigo 

pelo ato de agressão contra ele cometido, criou as restrições que deveriam impedir 

uma repetição do ato. E como o pendor agressivo contra o pai se repetiu nas 

gerações seguintes, também o sentimento de culpa persistiu e fortaleceu-se de 

novo com cada agressão suprimida e transferida para o Super-eu. Creio que agora 

apreendemos duas coisas muito claramente: a participação do amor na gênese da 

consciência e a fatídica inevitabilidade do sentimento de culpa. Não é decisivo, 

realmente, haver matado o pai ou deixado de fazê-lo; em ambos os casos temos de 

nos sentir culpados, pois o sentimento de culpa é expressão do conflito de 

ambivalência, da eterna luta entre Eros e o instinto de destruição ou de morte 

(FREUD, 2011, p. 79) 

 

Nota-se que o princípio do contraste e da ambivalência são, concomitantemente, a causa 

do sentimento de mal-estar, como sua (possibilidade de) “solução”. Tanto a busca por prazer, 

felicidade, quanto o mal-estar, se definem no contraste e na ambivalência, isto é, a própria origem 

de ambos os sentimentos se dá no paradoxo. O homem encontra no paradoxo tanto o prazer quanto 

o mal-estar. É também por isso que se faz impossível a satisfação completa dos instintos na era 

moderna. O homem acha seu motivo de repúdio, assim como de prazer no mesmo objeto. 

A necessidade de afeto, assim como do conforto que é dada ao sujeito a partir da ideia do 

pai, segundo Freud, “se completa na massa” (2011, p. 79). Isto é, a transferência da 

“responsabilidade” de existir, de alguma forma, é compartilhada quando se vive em comunidade, 

o que respalda a vontade de continuar a viver em sociedade. No entanto, “tendo em conta todos os 

fins do empenho cultural e os meios de que se utiliza, deveríamos chegar à conclusão de que o 

empenho todo não vale a pena e o resultado pode ser tão só uma condição intolerável para o 

indivíduo” (FREUD, 2011, p. 92). 

O mal-estar é proveniente, portanto, não só de um constante conflito interno (isto é, do Id 

e do Ego), como também de forças externas ao sujeito. Neste sentido, a modernidade, em 

específico, contribuiu de forma drástica para que tal hostilidade externa se agrave. As mudanças 

sociais e, assim, no espaço urbano que ocupava se tornam quase inapreensíveis para o homem 

moderno. Novamente: sua relação temporal também é colocada em xeque e as consequências de 
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tais divergências não poderiam ser amenas. O avanço das novas formas de tecnologia, 

principalmente no que se refere à produção bélica, impulsiona um novo tipo de mal-estar: 

a questão decisiva para a espécie humana é saber se, e em que medida, a sua 

evolução cultural poderá controlar as perturbações trazidas à vida em comum pelos 

instintos humanos de agressão e autodestruição. Precisamente quanto a isso a 

época de hoje merecerá talvez um interesse especial. Atualmente os seres humanos 

atingiram um tal controle das forças da natureza, que não lhes é difícil recorrerem 

a elas para se exterminarem até o último homem. Eles sabem disso; daí, em boa 

parte, o seu atual desassossego, sua infelicidade, seu medo. (FREUD, 2011, p. 93) 

 

O sentimento de despertencimento, desamparo frente a um mundo que se move 

desenfreadamente torna-se quase insuportável para o homem. Ele sabe que possui não só o instinto 

de destruição, mas também os meios para fazê-lo - como nunca houvera antes. Vive na constante 

perturbação entre saber-se capaz de trazer a barbárie a cabo (o que de fato acontece nas diversas 

guerras que seguiram a revolução industrial), e a necessidade (na modernidade, podemos dizer 

inclusive a impossibilidade de qualquer movimento contrário) do viver em sociedade.  

 

2.4 Algumas concepções estéticas modernas 

 

 Apesar de já termos mencionado algumas das reverberações do mal-estar na produção 

artística moderna, cabe atentarmos para alguns aspectos que caracterizem, de forma mais 

contundente, a noção estética que se estabelece a partir desse período. Afinal, ainda que aqui 

tenhamos elencado poucos poemas (com um escopo temporal, no entanto, considerável) para 

pensar a modernidade e suas repercussões, sabe-se que toda produção artística é parte de um 

conjunto de aspectos e que ler Hilda Hilst é também ler uma geração de pormenores estéticos (que, 

por sua vez, são decorrentes de fatores políticos, históricos, econômicos, sociais, etc - como já foi 

mencionado). A genialidade de Hilda Hilst se mostra, também, nas maneiras com que empreende 

a linguagem de maneira inusitada sendo ainda contemporânea à arte da época. Hilda Hilst consegue 

agregar o antagonismo do mal-estar de viver neste mundo através da fuga.  

A fuga, no entanto, não como medo ou receio de entregar-se, muito pelo contrário, a fuga 

como caminho, como entrega. Tal qual Maurice Blanchot refere-se à morte para o escritor: Hilda 

Hilst entrega-se e entrega sua escrita à possibilidade de morte, ao risco, atravessa a escuridão, a 

sombra misteriosa para que, nesse ínterim, alcance a significação em sua potência máxima. O não 

capturar da palavra sobrepõe à própria palavra (através do silêncio) toda potência de significação. 
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Tal empreitada só é bem-sucedida para aqueles que arriscam a própria vida, a própria escrita. No 

poema 17 da terceira parte de Roteiro do Silêncio, ela diz: 

 

As coisas que procuro 

Não têm nome. 

A minha fala de amor 

Não tem segredo. 

 

Perguntam-se se quero 

A vida ou a morte. 

E me perguntam sempre 

Coisas duras. 

 

Tive casa e jardim. 

E rosas no canteiro. 

E nunca perguntei  

Ao jardineiro 

O porquê do jasmim. 

- Sua brancura, o cheiro. 

 

Queiram-me assim. 

Tenho sorrido apenas. 

E o mais certo é sorrir 
Quando se tem amor 

Dentro do peito. (HILST, 2017, p. 109-110) 

 

 

Há, neste poema, um claro descontentamento com a demanda do outro (do mundo) pela 

pergunta; pelo nome, quando o eu lírico declara-se satisfeito com o sorrir e com o amor em 

detrimento da resposta. Mais do que isso: a não-resposta parece ser o que proporciona o riso e o 

amor. A procura do eu reside no não-nome. A possibilidade de indefinição aberta pelo silêncio 

eleva os signos do poema à sua potência máxima de significação. Tal qual o jasmim se qualifica 

muito mais em suas instâncias sensitivas (o cheiro, a cor), a palavra e o amor se potencializam 

quando permitidos ramificarem-se em suas instâncias sensitivas (o riso, o preenchimento do ser: 

“dentro do peito”). Tão inadequado quanto questionar ao jardineiro - isto é, aquele que tem 

familiaridade com a flor - a razão de ser do jasmim, é exigir do poeta a explicação do ser da palavra. 

Afagar, tangenciar, adornar o entorno não implica em manipular sua essência significante (tanto 

para a palavra quanto para o jasmim). O jasmim, remete, ainda, a beleza, a paz, ao escape do mundo 

em sua constante tentativa de sufocar aquilo que parece mais “natural” ao ser humano. Assim como 

mencionado acima, o presente poema exemplifica, com nitidez, a fuga da palavra (ou sua travessia), 

do frenesi do mundo moderno, como alternativa à potencialidade do silêncio. Quando o poeta 

arrisca seu objeto de manejo, quando se entrega e entrega a palavra à morte da escrita, nasce então 
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o significado em sua potência máxima. “Queiram-me assim./ Tenho sorrido apenas./ E o mais certo 

é sorrir/ Quando se tem amor/ Dentro do peito” (HILST, 2017, p. 109-110). A escolha pela morte 

da escrita se dá também (ou através) do desaparecimento do eu poético no poema. Ao apagar a 

própria voz, abre-se a possibilidade para que o silêncio venha à tona, para que o sentido seja 

colocado em movimento e, assim, os signos inscritos no poema (o amor, o ser) venham a significar. 

A linguagem que engendra neste poema parece querer dizer que sua significação está ligada ao fato 

de não ser nomeado. Fugir da palavra (e do próprio eu-que-fala, sua subjetividade tendenciosa) que 

aprisiona os signos em uma única possibilidade de significação parece ser a única forma de 

significar. Hilda Hilst parece procurar uma linguagem que coloque o eu poético à beira do abismo, 

cria, através do silêncio, espaço suficiente para o signo se movimentar "à vontade". Assim como 

afirma Orlandi,  

O silêncio é assim a “respiração” (o fôlego) da significação; um lugar de recuo 

necessário para que se possa significar, para que o sentido faça sentido. Reduto do 

possível, do múltiplo, o silêncio abre espaço para o que não é “um”, para o que 

permite o movimento do sujeito. O real da linguagem - o discreto, o um - encontra 

sua contraparte no silêncio. (ORLANDI, 1993, p. 13) 

 

 A modernidade faz com que o sujeito se perceba "não um"; faz com que encare a 

multiplicidade de signos ao seu redor. Nada mais é uno. O mal-estar que isso lhe causa também 

não é definível. O silêncio se torna, então, esfera fundamental de apreensão e significação de si e 

do mundo. Então, o silêncio não é ausência. Há uma presença, uma indefinida presença daquilo-

que-se-é, como diria Nietzsche, que gera um mal-estar.  

Jacques Rancière, estudioso francês, discute, pertinentemente, alguns dos pormenores do 

mal-estar (principalmente no que se refere às repercussões políticas) na estética a partir da 

modernidade. Primeiramente, Rancière pretende apresentar noções de estética enquanto construção 

de pensamentos não deixando de observar suas contradições. Para ele, discutir as confusões na 

noção de estética implica também discutir as práticas políticas em sua “indistinção ética” 

(RANCIÈRE, 2011, p. 26). Com a articulação da burguesia, a concepção estética  sofre uma brusca 

mudança no eixo representativo, tornando-se mercadoria. "As coisas da arte se identificam, daqui 

pra frente, cada vez menos segundo os critérios pragmáticos das 'maneiras de fazer'. E se definem 

cada vez mais em termos das 'maneiras de ser sensível'"(RANCIÈRE, 2011, p. 20, nossa tradução). 

 Rancière discute toda uma história de mal-entendidos na concepção estética e esclarece que  

é de todo inútil que nossos contemporâneos denunciem o término da “estética”. 

Pois aqueles que lhe renderam honra foram os primeiros a o denunciarem. (...) 

assim, o mal-estar estético é tão velho quanto a própria estética. A palavra 
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“estética”, que se refere a sensibilidade, não é apropriada para expressar o 

pensamento da arte, disse por sua vez Hegel, antes de determinar o uso 

estabelecido para justificar-se de retomá-lo. A desculpa de ontem, então, é tão 

supérflua quanto as acusações de hoje. O inapropriado é constitutivo. A estética 

não é o pensamento da “sensibilidade”: é o pensamento do sensorium paradoxal 

que permite definir as coisas da arte. (RANCIÈRE, 2011, p. 21-22, nossa 

tradução) 

 

O autor francês afirma que com a mescla de hierarquias e públicos a obra de arte não mais 

se relaciona com quem a comandava. Pelo contrário, a obra agora se relaciona com o “gênio” dos 

povos e se oferece a “qualquer um”. Segundo Rancière, devido ao fato de a natureza humana e 

social não mais se garantirem mutuamente, a manufatura e “emoção sensível” encontram-se numa 

“igualdade inédita”. Nota-se que, apesar de todo o mal-estar proveniente de tais mudanças, 

contemplando tanto o campo das ideias quanto o âmbito pragmático da vida humana, a 

modernidade e o consequente “mal-estar” na noção estética desembocam em algo único, um 

encontro, de fato, inesperado. Também por isso, conceituá-la ainda se mostra tarefa complexa: 

“Estética” é a palavra que expressa o nó singular, incômodo de pensar, que se 

formou há dois séculos entre as sublimidades da arte e o ruído de uma bomba de 

água, entre um brilho de cordas e a promessa de uma nova humanidade. O mal-
estar e o ressentimento que hoje suscita seguem girando em torno dessas relações: 

escândalo de uma arte que  aceita em suas formas e em seus lugares “o mesmo da” 

dos objetos de uso e das imagens da vida profana; promessas exorbitantes e 

mentirosas de uma revolução estética que queria transformar as formas da arte em 

formas de uma vida nova. (RANCIÈRE, 2011, p. 25, nossa tradução) 

 O paradoxo da vida moderna encontra a arte, sem dúvida, em sua forma mais original: nem 

o antigo, nem a promessa da revolução estética (que incorreriam em uma nova configuração da 

vida) - daí o “mal-estar” na estética a que se refere Rancière.  

Para Sarmento-Pantoja, estudiosa do assunto,  

Rancière se concentra em nos mostrar que o pensamento, mesmo quando ainda na 

forma de “não-pensamento”, se infiltra na tessitura das coisas pensadas. Passam 

do in-sensível (não-sensível) a uma materialidade sensível. E, mais que isso, a 

ideia de que a produção do pensamento se inscreve na própria forma do pensar 

(SARMENTO-PANTOJA, 2013, p. 284) 

 

 O estudo de Rancière é fundamental para enxergarmos a estética em sua concepção 

fundamental, ou em sua influente presença no discurso social. O que observa Sarmento-Pantoja 

acerca do olhar estético de Rancière demonstra também a pertinência de sua concepção estética 

para pensarmos o silêncio intrínseco à linguagem. Conceber a arte, desde seu momento mais inicial, 

enquanto essa formação co-dependente (ou co-respondente) de um outro âmbito que a tangencia, 
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mas que, nem por isso, deixa de ser parte integrante de seu núcleo, é análogo a pensar o silêncio 

enquanto contingência dos signos intrínsecos à palavra. Ou seja, o núcleo da concepção artística 

(ou a "produção do pensamento"), seja ela de qualquer espécie - literatura, pintura, etc - se impõe 

também na própria forma do fazer artístico. Nesse sentido, o silêncio pode ser concebido como 

parte desse "não-pensamento" que se infiltra no pensamento (expresso pela palavra). Também por 

isso a pertinência do trabalho do estudioso francês, isto é, entender a estética como forma de fazer 

falar uma época (e, consequentemente, sua arte) em seu silêncio constituinte é tornar-se parte do 

próprio paradoxo moderno; é senão, entendê-lo em sua complexidade inerente. É, ainda, trazer luz 

ao que empreende Hilda Hilst (em Roteiro do Silêncio ou Cantares do Sem Nome e de Partidas, 

ou ao longo de sua obra) e à maneira com que procura adentrar o paradoxo do ser moderno em 

seus poemas através da forma mais contundente que a linguagem parece adquirir a partir da 

modernidade: o silêncio. Novamente, vale aqui a exemplificação de tal aspecto através de alguns 

versos da terceira elegia do livro:  

Entre a verdade e os infernos 

Dez passos de claridade 
Dez passos de escuridão. 

Consinto que me surpreendas 

Dizendo palavras densas. 

O não dizer é o que inflama  

E a boca sem movimento 

É o que torna o pensamento 

Lume 

Cardume 

Chama. (HILST, 2017, p. 86) 

 

Não só os paradoxos (verdades x infernos; claridade x escuridão) se mostram aqui presentes, 

mas também a densidade da palavra em sua forma-disforme; em movimento significante: a 

contingência do silêncio como mote do poema. 

Sarmento-Pantoja nos lembra ainda que olhar para o trabalho de Rancière é compreender 

que “os regimes de pensamento se definem pela relação com as práticas: eles são, afinal, aquilo 

que constitui o pensamento sobre as práticas mais o modo de visibilidade imposto a esse 

pensamento” (SARMENTO-PANTOJA, 2013, p. 286). Ou seja, a história dos tempos é dada a 

partir dos “regimes de pensamento” e as maneiras com que estes infiltram-se nas práticas sociais. 

Uma noção de estética que constitua formas de pensamento em sua criação encerra novas práticas 

humanas tanto quanto o movimento contrário. Todas essas instâncias da vida encontram-se numa 

mesma matéria constituinte:  

a política não constitui simplesmente a luta pelo poder, mas implica sempre uma 
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certa partilha do sensível, uma redefinição das formas de ver e organizar o real; 

isto é, começa a pensar a política como instituição de um tempo diferente, que pelo 

agenciamento do sensível pode dar visibilidade a coisas que não a tinham, e abrir 

assim um espaço onde a gente considerada apenas boa para trabalhar descobre em 

si uma potência para falar e atuar conjuntamente. (PELLEJERO, 2009, p. 20) 

 

Entender as implicações que a organização social impõe às noções estéticas durante a 

modernidade é imprescindível para a compreensão da obra de Hilda Hilst. Como, oportunamente, 

afirma Pellejero, tais instâncias refletem na maneira com que organizamos o real. Olhar para a 

literatura moderna, em especial para a de Hilda Hilst, é também observar as novas formas que o eu 

encontra para ler a si e ao mundo ao seu redor. 
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 3. O SILÊNCIO EM SUAS RAMIFICAÇÕES 

 

O estudo da poética do silêncio não se trata de evento recente. Blanchot já falava a respeito 

disso nos anos 30/40. Parece também que a produção artística tem aberto novas possibilidades para 

se pensar o silêncio desde a modernidade. Por que o artista perscruta o silêncio com tanta frequência 

desde então? Talvez essa seja a primeira de tantas questões surgidas no decorrer deste trabalho. 

Linda Hutcheon diz que “o pós-modernismo ensina que todas as práticas culturais têm um subtexto 

ideológico que determina as condições da própria possibilidade de sua produção ou de seu sentido” 

(1991, p. 15). A produção e o sentido que vem sendo dado ao silêncio, de forma mais significativa 

nos últimos anos, são determinados, como bem explica Hutcheon, por condições exteriores a ele 

(que, no entanto, não deixam de incorporar parte de seu significado intrínseco). Apesar de estarmos 

tratando da modernidade, o interesse pela temática do silêncio parece ser mais comum durante as 

últimas décadas. Como bem se sabe, a modernidade instaura questões que ainda são desenvolvidas 

durante os anos a que convencionou-se chamar pós-modernos. Os desdobramentos da era moderna 

nos aproxima nos aproximam do absurdo; do total incompreensível, o que também não nos deixa 

alternativa a não ser o silêncio - o silêncio de tentativa de apreensão; o silêncio de espanto; o 

silêncio que contém o totalizante do signo; o silêncio que se impõe, pesado, insuportável em sua 

presença inconfundivelmente real. Orlandi (1993) lembra que a realidade do silêncio não precisa 

(e não deve) residir em sua materialidade. Tanto quanto a vontade, por exemplo, se mostra uma 

realidade humana e nem por isso encontra-se na categoria "material", também o silêncio se faz 

presença. 

Assim, parece ser de interesse já antigo do artista perscrutar o silêncio, as nuances de suas 

possibilidades enquanto experimentação não só da linguagem, mas de uma maneira de apreender 

o mundo. Seria ingênuo pensar que tal recorrência não depõe uma ideologia de dada época, uma 

vontade comum e cultural de fazer falar algo que parece ser imperativo. O que se lê, como se lê é 

também questão a ser pensada pela crítica. Não obstante, por que se lê Hilda Hilst nesse momento 

(consideremos a significativa atenção que vem sendo dada à obra da autora nos últimos anos em 

diversas publicações e festivais de literatura).  

David Harvey, ao discorrer sobre os aspectos fundadores da modernidade, também afirma 

que as práticas sociais não se dão de forma arbitrária, pelo contrário, há uma complexa rede de 

configuração do pensamento que as antecede: 
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De todo modo, Marx defendia – e isso ele extraiu de Saint-Simon – que nenhuma 

ordem social pode mudar se os lineamentos do novo já não estiverem presentes no 

estado de coisas existente. Se aplicássemos esse princípio de forma rigorosa ao 

que aconteceu em 1848 e depois, não veríamos apenas Flaubert, Baudelaire e 

Haussmann, mas também o próprio Marx, em uma luz particular. O fato de 

Haussmann, Marx, Flaubert e Baudelaire só terem se revelado tão 

espetacularmente após 1848, porém, corrobora o mito da modernidade como uma 

ruptura radical e sugere que a experiência desses anos teve algo vital a ver com as 

transformações subsequentes no pensamento e na prática em vários ambientes. 

Parece-me que esta é a tensão central a ser analisada: até que ponto e de que 

maneiras as transformações radicais realizadas após 1848 já estavam prefiguradas 

no pensamento e nas práticas de anos anteriores? (HARVEY, 2015, p. 52-53) 

 

Os estados das artes e das práticas moldadas a partir do final do século XIX até a 

contemporaneidade são, concomitantemente, ruptura e continuidade de um pensamento que vinha 

se articulando anos antes. O paradoxo da modernidade rege até mesmo sua definição - conforme 

já discutimos aqui. O que nos interessa neste momento, no entanto, é entender a pré-figuração que 

o pensamento moderno delineou para as produções literárias embasadas no silêncio. Claramente, a 

partir da modernidade se nota uma demanda por novas formas de fazer falar a palavra, no entanto, 

esta chamada a uma nova guinada na linguagem não se deu de forma espontânea ou desarticulada, 

ela é, senão, resposta (ou continuidade) a uma forma de pensar e agir anterior. 

Assim também, a escolha por uma autora que parece ter procurado por essa outra forma de 

significar não poderia ser casual. Não é incomum ao leitor de Hilda Hilst deparar-se com termos 

que façam referência ao silêncio ou mesmo grandes pausas na linguagem construída pela autora 

que, frequentemente, relacionamos ao silêncio. No entanto, dizer apenas que a poeta procura dar 

voz à potencialidade da linguagem que reside no silêncio é tão correto quanto perigoso. A 

linguagem engendrada por Hilst fala de uma coincidência espaço-temporal, tanto quanto do próprio 

homem em sua incessante busca por significar. O silêncio se torna, sem dúvida (a partir da 

modernidade), maneira de fazer falar aquilo que não cessa de querer dizer e que, no entanto, não 

encontra força suficiente na palavra tal qual. 

Considerando a complexidade de tal abordagem, primeiramente, o presente estudo trará seu 

foco a tentativa de percorrer os diferentes (e talvez infinitos, também por isso trata-se de uma 

“tentativa”) tipos de silêncios engendrados e mais recorrentes na literatura de Hilda Hilst - tendo 

elegido poemas do Roteiro do Silêncio (1959) e Cantares do Sem-Nome e de Partidas (1995) como 

eixo norteador da pesquisa. A escolha por duas obras que abrangem um escopo temporal 

significativo (afinal, são mais de 30 anos entre as publicações) é também para demonstrar o 
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movimento da linguagem do silêncio a que a obra da autora paulista se dispôs. Ainda, ressaltar 

aspectos contrastantes do uso do silêncio em ambas as obras, tentando assim, refletir acerca da 

miríade de possibilidades estabelecidas quando a linguagem se pauta no silêncio.  

Susan Sontag, escritora norte-americana, reflete que 

enquanto propriedade da obra de arte em si, o silêncio pode existir apenas num 

sentido arquitetado ou não literal. (Colocando-se de outro modo: se uma obra de 

arte existe de alguma forma, seu silêncio é apenas um elemento nela.) Em lugar 

do silêncio puro ou alcançado encontram-se vários movimentos no sentido de um 

sempre retrocedente horizonte de silêncio - movimentos que, por definição, jamais 

podem ser plenamente consumados. (SONTAG, 2015, p. 17) 

 

 Ou seja, o silêncio abre as possibilidades de movimentação nos/dos sentidos. A ideia (que 

também parece permear a poética de Hilst) é estimular os significantes; não restringí-los. Orlandi 

afirma ainda que o "silêncio que atravessa as palavras, que existe entre elas, ou que indica que o 

sentido pode ser sempre outro, ou ainda que aquilo que é o mais importante nunca se diz, todos 

esses modos de existir dos sentidos e do silêncio nos levam a colocar que o silêncio é ‘fundante’” 

(1993, p. 14). Assim, pensar a obra de Hilda Hilst como um arquitetar do silêncio a fim de estimular 

os movimentos do sentido parece ser coerente com o trabalho aqui proposto. 

Publicado pela primeira vez em 1959, O Roteiro do Silêncio demonstra uma preocupação 

antiga da poeta: perscrutar os labirintos da linguagem, colocá-la em sua forma mais rígida, mas 

nem por isso menos abrangente (talvez justamente por isso, mais abrangente). Hilst parece optar 

pela forma, neste caso, como uma espécie de tentativa de desconstrução do conteúdo intrínseco à 

linguagem, e, assim, trazê-la à sua experiência limítrofe. Já em Cantares do Sem Nome e de 

Partidas (1995), a autora parece optar por um experimentar com a linguagem de forma ainda mais 

ousada: o silêncio parece permear a experiência do leitor durante toda a obra. Apesar de se tratar 

de um livro curto, a extensão da experiência da contingência do silêncio é contundente. O silêncio 

é o fio norteador da relação entre eu e outro (eu poético x alteridade x leitor x todos), jogando com 

as relações de fragmentação do eu. Sua linguagem neste livro flui como um grande movimento 

significante de dentro do eu para o outro. 

Desde seu primeiro livro de poesia, publicado em 1950, é notável a intenção de Hilda Hilst 

de apropriar-se da imagem; da materialidade; da potencialidade do silêncio. Seu primeiro livro, 

Presságio, está repleto de referências à busca dessa poética do silêncio; a essa linguagem do 

incessante querer significar. À título de exemplo, o segundo poema do livro constrói uma imagem 

tão vívida quanto metafísica do silêncio:  
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Se só eu sobrevivesse quase nula, 

inerte como o silêncio: 

o verdadeiro silêncio de catedral vazia, 

sem santo, sem altar. Só eu mesma. (HILST, 2017, p. 19) 

   

Não obstante, o verso que abre o Roteiro do Silêncio é uma espécie de prenúncio: “não há 

silêncio bastante/ para o meu silêncio” (2017, p. 81). A contingência do silêncio é o próprio 

silêncio. E, se nem mesmo o próprio silêncio é capaz de conter toda potencialidade do que ainda 

há de ser dito, da vontade de significar, não há outro caminho para o poeta a não ser entregar-se à 

displicência da palavra, esvaziá-la de sua obviedade e trazer sua linguagem para esse caminho sem 

precedentes que é a linguagem pautada no silêncio. Blanchot afirma que a linguagem poética se 

opõe tanto à linguagem ordinária quanto à linguagem do pensamento. Diz ainda que 

Na fala poética exprime-se esse fato de que os seres se calam. Mas como é que 

isso acontece? Os seres calam-se, mas é então o ser que tende a voltar a ser fala, e 

a palavra quer ser. A fala poética deixa de ser fala de uma pessoa: nela, ninguém 

fala e o que fala não é ninguém, mas parece que somente a fala ‘se fala’. A 

linguagem assume então toda sua importância: torna-se o essencial; a linguagem 

fala como o essencial e é por isso que a fala confiada ao poeta pode ser qualificada 

de fala essencial. Isso significa, em primeiro lugar, que as palavras, tendo a 
iniciativa, não devem servir para designar alguma coisa nem para dar voz a 

ninguém, mas têm em si mesmas seus fins. (BLANCHOT, 1987, p. 35) 

 

Segundo Blanchot, a linguagem poética qualifica a fala essencial. A palavra serve então ao 

seu fim: “por si mesma, ela é impotente, ela impõe-se, mas nada impõe” (BLANCHOT, 1987, p. 

33). Se a fala essencial a que Blanchot se refere é também o próprio poema; se “uma palavra que 

não denomina nada, que não representa nada, que em nada sobrevive, uma palavra que nem mesmo 

é uma palavra e que desaparece maravilhosamente, por inteiro e de imediato, em seu uso, o que 

pode ser mais digno do essencial e mais próximo do silêncio?” (BLANCHOT, 1987, p. 33). A 

palavra se dissimula em sua máscara cotidiana, se torna pura potência; nos abre à possibilidade do 

imediato, da espontaneidade. Eis o que intenta o poeta. 

Se considerarmos ainda o que afirma Orlandi acerca da relação silêncio - palavra, vemos 

que 

(...) procurando entender a materialidade simbólica específica do silêncio, 

pudemos alargar a compreensão da nossa relação com as palavras. Esse laço, assim 

compreendido, nos indica que não estamos nas palavras para falar delas, ou de 

seus ‘conteúdos’, mas falar com elas. Se assim podemos passar das palavras para 

as imagens (relação do verbal com a metáfora), fazemos ainda outra passagem 

mais radical, passando das palavras para o ‘jogo’. É nessa dimensão do significar, 

como jogo de palavras, em que importa mais a remissão das palavras para as 

palavras - desmontando a noção de linearidade e a que centra o sentido nos 

‘conteúdos’ -, que o silêncio faz sua entrada. O não-um (os muitos sentidos), o 

efeito do um (o sentido literal) e o (in)definir-se na relação de muitas formações 
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discursivas têm no silêncio o seu ponto de sustentação. Desse modo é que se pode 

considerar que todo discurso já é uma fala que fala com outras palavras, através 

de outras palavras. (ORLANDI, 1993, p. 14-15) 

 

A relação é tão complementar quanto fundamental. O poeta fala com as palavras, se faz 

objeto de fruição através (ou juntamente) delas. A possibilidade do jogo - isto é, da remissão das 

palavras de forma não linear, formando assim a sustentação do significar através do silêncio - só é 

dado através do movimento das palavras. Hilda Hilst apropria-se desse jogo com muita 

competência, pois ao respeitar a palavra em sua multiplicidade de signos, abre espaço para a 

significação desse outro lugar de sustentação, isto é, o silêncio. "Se só eu sobrevivesse quase nula" 

(HILST, 2017, p. 19): a vontade potencializa o esvaziar-se do eu lírico, abrindo espaço para o 

movimento de significação através do silêncio.  

A esse respeito, Blanchot afirma ainda que 

na linguagem do mundo, a linguagem cala-se como ser da linguagem e como 

linguagem do ser, silêncio graças ao qual os seres falam, no qual encontram 

também esquecimento e repouso. Quando Mallarmé fala da linguagem essencial, 

logo a opõe somente à linguagem ordinária que nos dá a ilusão, a segurança do 

imediato, o qual, contudo, nada é senão o rotineiro - e depois retorna, por conta da 

literatura, a fala do pensamento, esse movimento silencioso que afirma, no 

homem, a sua decisão de não ser, de se separar do ser e, ao tornar real essa 

separação, de fazer o mundo, silêncio que é o trabalho e a fala da própria 

significação. (BLANCHOT, 1987, p. 34, grifo nosso) 

 

O silêncio é, portanto, tanto o esforço da palavra por significar quanto a própria 

significação. Tanto quanto a palavra, silêncio é labor; é parte essencial da linguagem que quer 

significar. Silêncio é presença da ausência de palavra, e esta nomeia de maneira vazia, enquanto o 

silêncio potencializa a significação. 

Nesse mesmo sentido, Sartre em Que é a literatura? (1989) afirma ainda que  

A medida que o prosador expõe sentimentos, ele os esclarece; o poeta, ao 

contrário, quando vaza suas paixões em seu poema, deixa de reconhecê-las; as 

palavras se apoderam delas, ficam impregnadas por elas e as metamorfoseiam; não 

as significam, mesmo aos seus olhos. A emoção se tornou coisa, passou a ter a 

opacidade das coisas; é turvada pelas propriedades ambíguas dos vocábulos em 

que foi confinada (...) A palavra, a frase-coisa, inesgotáveis como coisas, 

extravasam por toda parte o sentimento que a suscitou. (SARTRE, 1989, p. 17-18) 

 

 A linguagem poética deve ser essa que suscita o extravasar do inesgotável. A poesia deve 

conter qualquer coisa de opaco, dessa sensação de que algo se faz presente, e que, no entanto, não 

é dado em forma fixa, mas volátil. As palavras organizam-se em versos-frases, em sons cadentes, 

como numa espécie de dança do engano: entrelaçam-se, confundem-se, tomam o espaço para si 

apenas como forma de fazer aparecer os movimentos que ficam ao passarem; seus intervalos, o 



53 
 

 

silêncio que as significa. O que a limita é também o que a viabiliza. “Há uma opacidade da 

linguagem: ela não cessa em parte alguma para dar lugar ao sentido puro, nunca é limitada senão 

pela própria linguagem, e o sentido só aparece nela engastado nas palavras” (MERLEAU-PONTY, 

2009, p. 71). Se considerarmos ainda a força da linguagem na organização do ethos, isto é, da 

identidade coletiva que se articula através da linguagem (tudo o que é, só o é através da linguagem) 

vemos a importância do silêncio na constituição desse eu que é também social; coletivo.   

Nesse sentido, Barthes (1981), afirma ainda que o escritor é aquele que aceita sua condição 

de inviabilizador da palavra, isto é, aquele que se resigna ao silêncio ensurdecedor da palavra, é 

aquele que se entrega voluntariamente à sua impotência, que se faz eco do que não pode cessar de 

falar, ou que se entende sempre aquém e além da significação. Para Barthes, o escritor é este que 

reflete:  

Bem que eu gostaria de saber o que é, mas estando do lado de dentro, eu o vejo 

em existência, não em essência. O que quero conhecer (o amor) é justamente o que 

uso para falar (o discurso amoroso). A reflexão me é certamente permitida, mas 

como essa reflexão é logo incluída na sucessão das imagens, ela não se torna nunca 

reflexividade: excluído da lógica (que supõe linguagens exteriores umas às outras), 

não posso pretender pensar bem. Do mesmo modo, mesmo que se eu discorresse 

sobre o amor durante um ano, só poderia esperar pegar o conceito “pelo rabo”: por 

flashes, fórmulas, surpresas de expressão, dispersos pelo grande escoamento do 

Imaginário: estou no mau lugar do amor, que é seu lugar iluminado: “O lugar mais 

sombrio, diz um provérbio chinês, é sempre embaixo da lâmpada.” (1981, p. 50) 

 

O “discurso amoroso” está para o “amor” assim como a palavra está para a significação. O 

que se deseja atingir é precisamente aquilo que não se alcança, justamente por ser seu objeto de 

desejo o próprio desejo: quando tornado ato, o desejo deixa de habitar esse lugar de fascínio. O 

conhecimento desvenda os labirintos do fascínio. É, no entanto, o labirinto, o não-habitar da palavra 

que encanta e sustenta a vontade de significar. Veremos que, ao tentar estabelecer caminhos para 

que o silêncio se manifeste, Hilda Hilst joga com a impossibilidade: o saturamento da linguagem 

é que abre o espaço para a significação. No entanto, ela articula outro tipo de entrave: a forma 

dissimula o próprio significante. Ao enrijecer a forma (através do verso) e tomar para si o conteúdo 

do roteiro, abre caminho, torna a si mesma, ao eu lírico, àquele que lê, o próprio silenciar.  

O poeta é, portanto, esse que se coloca no entre lugar da linguagem, tenta perscrutar a 

linguagem em sua não-forma, em signo múltiplo, rotativo, maleável. O silêncio se torna um dos 

instrumentos mais eficazes para o mapeamento do signo, para o se fazer linguagem significante, 

torna-se, portanto, uns dos aparatos mais poderosos na experimentação estética. 

Da perspectiva discursiva, Orlandi lembra ainda que  
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falar em ‘efeitos de sentido’ é, pois, aceitar que se está sempre no jogo, na relação 

das diferentes formações discursivas, na relação entre diferentes sentidos. Daí a 

necessidade do equívoco, do sem-sentido, do sentido ‘outro’ e, consequentemente, 

do investimento em ‘um’ sentido. Aí se situa o trabalho do silêncio. (1993, p. 22) 

 

Não se pode esquecer, no entanto, que o silêncio poético é fruto de diversas ocorrências 

sócio históricas; ideológicas, ou seja, ele significa, conforme mencionado anteriormente. Sendo 

assim, o próprio silêncio se ramifica em tipos de significação. Se considerarmos o que afirma 

Steiner, por exemplo, “que o abandono da autoridade e do âmbito da linguagem verbal desempenha 

extraordinário papel na história e no caráter da arte moderna” (1988, p. 40) é possível inferir 

algumas coisas importantes da relação linguagem x silêncio que perpassam toda a história da 

palavra e da criação artística. Não há como ignorar a guinada que essa linguagem pautada no 

silêncio ganhou na era moderna. Steiner afirma que uma das características mais proeminentes da 

arte moderna seria a insubmissão à realidade. Quando o pós-impressionismo, por exemplo, tentou 

“libertar-se” da palavra, ele diz: “a arte não-objeto e abstrata rejeita a mera possibilidade de um 

equivalente linguístico” (1988, p. 41). A arte parece ser a primeira esfera que tenta aproximar-se 

dessa significação através do silêncio na linguagem. O artista fala de um lugar de “perigo”: 

Falar, assumir a privilegiada singularidade e solidão do homem no silêncio da 

criação, é perigoso. Falar com a força máxima da palavra, assim como o faz o 

poeta, é sumamente perigoso. Assim, até mesmo para o escritor, talvez mais para 

ele do que para os outros, o silêncio é uma tentação, um refúgio quando Apolo está 

por perto. (STEINER, 1988, p. 58). 

   

 Assumir o “perigo” do silêncio é tarefa difícil até mesmo para a criação artística. 

Observamos então as diferentes facetas de um mesmo objeto: o próprio silêncio liberta e aprisiona. 

Falar através do silêncio é ainda resistir ao mundo incoerente e turbulento a que o homem se vê 

sujeito a suportar: “se as palavras pronunciadas em meio ao urbano estão impregnadas de selvageria 

e mentiras, nada fala mais alto do que o poema não-escrito” (STEINER, 1988, p. 74). O artista se 

faz falar mesmo (e talvez principalmente) no silêncio criador da linguagem tanto quanto no 

silenciamento do eu frente ao frenesi do mundo moderno. Susan Sontag lembra ainda que, na 

modernidade, 

(...) o artista é continuamente tentado a cortar o diálogo que mantém com um 

público. O silêncio é a mais ampla extensão dessa relutância em se comunicar, 

dessa ambivalência quanto a fazer contato com o público, que constitui um tema 

fundamental da arte moderna, com seu infatigável compromisso com o ‘novo’ e/ou 

com o ‘esotérico’ (2015, p. 13) 
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 O silenciar está diretamente ligado ao fazer o novo na modernidade. O silêncio não deixa 

de ser uma espécie de ruptura no fazer artístico. 

Merleau-Ponty, também estudioso da fenomenologia, ao olhar para o objeto que se procura 

apreensão (nesse caso, podemos pensar no artista em relação a sua obra criadora e, mais 

especificamente, o escritor frente à palavra), considera a invisibilidade condição de ser  da 

visibilidade. Assim, pode-se dizer que a palavra seria condição para que o silêncio se materialize, 

tanto quanto o silêncio na construção de significantes da palavra. Ou, ainda, conforme afirma 

Blanchot, escrever seria encontrar o ponto central da linguagem que corresponderia a "aquele em 

que a realização da linguagem coincide com o seu desaparecimento, em que tudo se fala (...) tudo 

é fala, mas em que a fala já não é mais do que a aparência do que desapareceu, é o imaginário, o 

incessante e o interminável. Esse ponto é a própria ambiguidade" (BLANCHOT, 1987, p. 38). 

Nesse sentido, o novo fazer artístico tem na palavra uma espécie de vulto, enquanto o silêncio se 

torna a realidade significante. 

Em Sociedade da Transparência (2017), Byung-Chul Han discorre acerca da profundidade 

tão escassa em nosso tempo. O crítico afirma ainda que, com a modernidade, a linguagem torna-se 

mecânica e, também por isso, “elimina toda ambivalência” (HAN, 2017, p. 9), configurando assim, 

uma linguagem superficial, destituída do que Blanchot considera essencial. Ou seja, a modernidade 

traz a linguagem para esse inócuo lugar onde, talvez, o silêncio represente então uma possibilidade 

de escape; de profundidade.  

Além disso, um importante aspecto a ser considerado - como repercussão da modernidade 

na linguagem do silêncio - é a drástica modificação na relação tempo x sujeito. Segundo Han, “o 

tempo se torna transparente quando é aplainado na sequência de um presente disponível. Assim, 

também o futuro é positivado em um presente otimizado” (HAN, 2017, p. 8), isto é, a possibilidade 

de um futuro é apenas afirmada na repetição infinita do presente, o que torna a sociedade, segundo 

Han, o próprio “abismo infernal (Hölle) do igual” (HAN, 2017, p. 8). Se, novamente, 

considerarmos as implicações que tal afirmação tem para a linguagem, pode-se pensar que o 

silêncio representa essa quebra, lacuna, possibilidade de significação. O silêncio significa num 

mundo em que as palavras são sombras. Num momento em que tudo é igual, transparente, 

superficial, o silêncio abre espaço para o diferente, a profundidade, a lacuna.  “Na sociedade da 

transparência, toda e qualquer distância se mostra como negatividade, devendo ser eliminada” 

(HAN, 2017, p. 16). O silêncio, por excelência, já é a própria distância, no entanto, por se afirmar 
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na própria ausência não pode ser eliminado - o que o torna tão mais essencial na modernidade. 

Assim como afirma Han (2017), uma sociedade que não admite o oco não pode ser feliz: o silêncio 

se mostra então como a própria possibilidade do “ser feliz” (ou um tipo de “escape” desse mal-

estar a que nos referimos anteriormente), ou ainda, do que se considera essencial para a manutenção 

humana: a incessante vontade de significar.  

Não obstante, o silêncio enquanto oco da linguagem, pode também se refazer em eco: a 

reverberação do som é ainda mais intensa e abrangente do que seu próprio grito fundador, isto é, o 

vazio é, por contraposição, o próprio preenchimento da linguagem. Blanchot afirma que  

escrever é fazer-se eco do que não pode parar de falar - e, por causa disso, para vir 

a ser o seu eco, devo de uma certa maneira impor-lhe silêncio. Proporciono a essa 

fala incessante a decisão, a autoridade do meu próprio silêncio. Torno sensível, 

pela minha mediação silenciosa, a afirmação ininterrupta, o murmúrio gigante 

sobre o qual a linguagem, ao abrir-se, converte-se em imagem, torna-se 

imaginaria, profundidade falante, indistinta plenitude que está vazia. Esse silêncio 

tem sua origem no apagamento a que é convidado aquele que escreve. 

(BLANCHOT, 1987, p. 17) 

 

O escritor, segundo Blanchot, é aquele que se entrega a seu próprio apagamento, é aquele 

que, corajoso, “sucumbe-se” para dar lugar à escrita. Resignar-se ao silêncio é um ato de coragem, 

pois é, talvez, a única maneira de fazer falar aquilo que ainda necessita ser dito. 

Através do silêncio são abertas possibilidades que a palavra nem sempre comporta. 

Simultaneidade temporal talvez seja a mais significativa. A compreensão é aberta: a multiplicidade 

inerente do signo inscrito na palavra só é possível através de seu silêncio. Steiner diz que “a 

linguagem só pode lidar, de modo significativo, com um segmento especial e restrito da realidade. 

O resto, e é provável que seja a parte maior, é silêncio” (1988, p. 39). 

 A palavra se dá no, através e por causa do silêncio. O silêncio que revela a contingência 

das coisas que, por sua amplitude significante, não podem ser significadas em palavra. Blanchot 

diz que  

O escritor parece senhor de sua caneta, pode tornar-se capaz de um grande domínio 

sobre as palavras, sobre o que deseja fazê-las exprimir. Mas esse domínio 

consegue apenas colocá-lo e mantê-lo em contato com a profunda passividade em 

que a palavra, não sendo mais do que sua aparência e a sombra de uma palavra, 

nunca pode ser dominada nem mesmo apreendida, mantém-se inapreensível, o 

momento indeciso da fascinação. (BLANCHOT, 1987, p. 15) 

 

 O fetiche da palavra é ainda o que a torna tão desejável. Roland Barthes (1981) diz ainda 

que o grau de fascínio é diretamente proporcional à distância. A passividade da palavra torna-a sua 
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própria sombra, a palavra nada mais é do que o reflexo daquilo que não é visível em si. É, ainda, 

desvincular-se da ganância de ser e de se inscrever em si: 

Escrever é quebrar o vínculo que une a palavra ao eu, quebrar a relação que, 

fazendo-me falar para ‘ti’, dá-me a palavra no entendimento que essa palavra 

recebe de ti, porquanto ela te interpela, é a interpelação que começa em mim 

porque termina em ti. Escrever é romper esse elo. É, além disso, retirar a palavra 

do curso do mundo, desinvesti-la do que faz dela um poder pelo qual, se eu falo, é 

o mundo que se fala, é o dia que se identifica pelo trabalho, a ação e o tempo. 

Escrever é o interminável, o incessante. (BLANCHOT, 1987, p. 16-17) 

 

Render-se à tentação da palavra no ato de criação artística é ainda, contentar-se com sua 

impossibilidade inerente. É render-se à infinitude (concomitância temporal passado-presente-

futuro) intrínseca à palavra (e, consequentemente, ao silêncio que ela encerra) e que, no entanto, é 

contraditória à permanência do eu no mundo. É fazer-se prisioneiro voluntariamente do 

interminável (e agoniante) ato da tentativa. Tentar "alcançar" a palavra é também tentar procurar 

pelo silêncio que nela se constrói. Ao buscar a sombra (palavra), o escritor se vê, inevitavelmente, 

empreendedor do silêncio. 

Hilda Hilst se dispõe a tal tentativa ao prescrever as possibilidades do silêncio na 

linguagem. Ao estender a experiência do não-dito a seu leitor, Hilst estende também o próprio 

apagamento a que o eu lírico se dispõe: a significação em detrimento da palavra. Estende ainda, a 

própria possibilidade do infinito; faz do silêncio seu próprio fundamento: 

esse silêncio, essa força viril pela qual aquele que escreve, tendo-se privado de si, 

tendo renunciado a si, possui nesse apagamento mantido, entretanto, a autoridade 

de um poder, a decisão de emudecer, para que nesse silêncio adquira forma, 

coerência e entendimento aquilo que fala sem começo nem fim (BLANCHOT, 

2011, p. 18). 

  

 Novamente: a concomitância aqui-agora, possibilitada pela construção do silêncio na 

linguagem, abre o espaço de significação da palavra. 

Encontrar a intersecção do infinito, da linguagem em sua condição essencial: esse seria o 

papel do escritor. Tal empreitada só é possível quando o artista entrega-se a outro tempo (ou ao seu 

desprendimento enquanto linearidade), a refazê-lo em si assim como no outro, ou ainda, na obra: 

"quem não pertence à obra como origem, quem não pertence a esse outro tempo em que a obra se 

preocupa com sua ausência, jamais fará obra. Mas quem pertence a esse outro tempo, pertence 

também à profundidade vazia da ociosidade onde do ser ele nunca logrou fazer nada" 

(BLANCHOT, 1987, p. 41). A linguagem fundada na morte se torna o próprio ser; o escritor torna-

se este que transpõe a experiência da morte ao outro; é o que a viabiliza. No entanto, a própria 
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escrita se torna o ser, como bem lembra Merleau-Ponty: “muito mais do que um meio, a linguagem 

é algo como um ser, e é por isso que consegue tão bem tornar alguém presente para nós” (2009, p. 

71). 

Escrever é a própria experiência da morte: tal qual a experiência do poema para o poeta. 

No entanto, a aproximação não indica possibilidade de morte e é também por isso que a relação 

temporal é modificada: 

pode-se até supor que as relações tão estranhas do artista e da obra, essas relações 

que fazem depender a obra daquele que só é possível no seio da obra, uma tal 

anomalia provém dessa experiência que subverte as formas do tempo mas, ainda 

mais profundamente, provém de sua ambiguidade, do seu duplo aspecto que Kafka 

exprime com excessiva simplicidade nas frases que lhe tomamos: Escrever para 

poder morrer - Morrer para poder escrever, palavras que nos encerram em sua 

exigência circular, que nos obrigam a partir daquilo que queremos encontrar, a 

buscar apenas o ponto de partida, a fazer assim desse ponto algo de que só nos 

aproximamos distanciando-nos dele, mas que autorizam também esta esperança: 

onde se anuncia o interminável, a de apreender, a de fazer surgir o término. 

(BLANCHOT, 1987, p. 90) 

  

 A ambiguidade (insígnia moderna por excelência) é que abre a possibilidade de subversão 

das formas temporais; é assim também que a morte se torna parte da escrita, que é a própria escrita. 

A morte não enquanto imagem, mas enquanto dissimulação, afinal “dissimular-se dela é também 

dissimular-se nela” (BLANCHOT, 1987, p. 92). Segundo Blanchot, a possibilidade da morte é 

ainda o que melhor clarifica os rumos do sujeito moderno: 

A decisão de ser sem ser é essa possibilidade da morte. Os três pensamentos que 

tentam explicar essa decisão e que, por causa disso, parecem esclarecer melhor o 

destino do homem moderno, quaisquer que seja, os movimentos que se lhes 

opõem, os de Hegel, Nietzsche e Heidegger, tendem os três a tornar a morte 

possível. (BLANCHOT, 1987, p. 93) 

 

A literatura moderna não poderia, portanto, ser caracterizada por outra coisa que não tal 

possibilidade. Tomar a escrita enquanto imagem do morto, apesar de desafiador, é fazer uso do 

eco, ou mesmo do oco da linguagem, afinal, apesar do morto ser o “mais imponente” do vivo, este 

qualifica sua própria imagem e não mais a imagem do vivo (AMARAL e SOUZA, 2017), e, assim, 

novas possibilidades do ser são abertas na escrita. Blanchot diz que o homem “por sua morte, 

verifica ele essa possibilidade que previa de antemão, esse poder de não ser que lhe permitia ser 

ele próprio, isto é, ligado livremente a si mesmo, ser sempre outro que não ele mesmo, trabalhar, 

falar, arriscar-se e ser se, ser?” (BLANCHOT, 1987, p. 96).  Fazer-se extensão de si mesmo, deixar-

se habitar e reconhecer-se enquanto vazio; criar sua identidade no que não-está: eis o retrato do 
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homem (e, também por isso, da literatura) moderno (a). Tal possibilidade só é aberta através dessa 

ruptura temporal; desse transmutar-se a um tempo outro; o tempo da morte; o tempo que também 

se dá no vazio - não enquanto ausência, mas presença do que não-é. 

O poeta se dispõe, portanto, à entrega do nada tanto quanto do vazio da linguagem para que 

esta preencha-se assim de sua essência mais pura, para que se ouça, enfim, o ressoar incessante da 

fala: 

Escrever jamais consiste em aperfeiçoar a linguagem corrente, em torná-la mais 

pura. Escrever somente começa quando escrever é abordar aquele ponto em que 

nada se revela, em que, no seio da dissimulação, falar ainda não é mais do que a 

sombra da fala, linguagem que ainda não é mais do que a sua imagem, linguagem 

imaginária e linguagem do imaginário, aquela que ninguém fala, murmúrio do 

incessante e do interminável a que é preciso impor silêncio, se se quiser, enfim, 

que se faça ouvir. (BLANCHOT, 1987, p. 42) 

 

Faz-se necessário calar para que então se ouça. Apreender os significantes da palavra só se 

faz possível a partir do momento em que o escritor se torna suscetível ao vazio ensurdecedor e 

aterrorizante do silêncio, a partir do momento em que se entrega ao risco daquilo que mais o fascina 

na mesma medida em que o amedronta: a não-palavra. Novamente: o escritor é aquele que se 

entrega ao próprio medo, sabe-se refém dele (como bem exemplifica Blanchot ao comentar os 

trabalhos de Kafka), no entanto, entende a ambiguidade intrínseca (e necessária) dessa dialética.  

Hilda Hilst parece entregar-se a tal experimentação constantemente, de formas diferentes. 

Não é segredo que a autora fora uma pesquisadora e estudiosa ávida, entretanto parece ter dedicado 

grande parte de sua vida à busca de tudo aquilo que se considera “desconhecido”, tudo aquilo que 

amedronta. Buscou por vários anos entender (e até mesmo fazer experimentos de possíveis 

contatos) com aquilo que chamava de “outros mundos”. Obviamente, um escritor não fica imune 

a tal tipo de experiência, ou ainda, para lembrar Blanchot, a relação escrita x escritor se dá de forma 

interdependente: “Escrever muda-nos. Não escrevemos segundo o que somos, somos segundo o 

que escrevemos” (BLANCHOT, 1987, p. 86). Isto é, a experiência de ser nesse mundo atravessa o 

eu tanto quanto o eu é responsável pela própria experiência.  

É também por isso que a própria fascinação por esse não-dito na linguagem se mostra tão 

avassaladora na modernidade. O silêncio nada mais é do que uma extensão do próprio eu no mundo. 

Nesse sentido, a escrita do escritor é a continuação da própria existência, assim como sua 

linguagem é construída no experenciar o mundo. Hilda Hilst experenciou tudo quanto pode, em 

obra, em vida. Sua fascinação pela lacuna, pelo oco da linguagem estende-se à vida, não regulando, 

portanto, uma única forma de perscrutar esse silêncio. Suas tentativas de apreensão de tal silêncio 
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se diferenciam na prosa, na poesia, e até mesmo no que intenta em cada um de seus romances ou 

em cada um de seus livros de poemas. Percebe-se, por exemplo, em sua prosa uma maior tendência 

à experimentação dos limites da linguagem (e, assim, talvez, sua lacuna) de forma a saturá-la; 

estendê-la; dispô-la em todas as palavras a que tiver acesso a partir do signo intentado. O leitor 

entra em uma espécie de espiral, ou círculo, para lembrar Blanchot (1987), no qual acredita 

encontrar, perdido no labirinto de palavras, qualquer coisa de original, essencial. Já nos poemas, 

Hilst parece dedicar-se à tentativa de abrir a maior variedade (em tipo e número) de lacunas 

possíveis para que o silêncio se nomeie, venha clarificar sua própria existência. Hilda Hilst joga às 

avessas com a forma: entrega-se à rigidez do verso numa espécie de simulacro, entrega-se e entrega 

sua poesia às regras do jogo, no entanto, é assim que parece criar o espaço de persuasão da palavra 

- instância ainda mais rígida do que o verso -; é justamente no ínterim que cria a possibilidade do 

significar.  

Hilda Hilst parece entender a linguagem enquanto fascínio, tal qual Barthes (1989) ou 

Blanchot (1987) se referem, parece ainda, fazer uso eficaz da distância enquanto instância máxima 

da palavra para que a significação atinja esse lugar reservado somente ao fetiche. Tanto Barthes 

quanto Blanchot se referem à linguagem enquanto significação a partir do que não está, de sua 

imagem; sombra; rastro do significante. A palavra é, portanto, aquilo que propicia a reverberação 

do que não está, sem ela, a invisibilidade não se torna visível. Dessa forma, o silêncio se configura 

como a própria significação, já que se define a partir do que não está. O silêncio é, senão, 

reverberação significante da palavra. O silêncio é a parte invisível da linguagem tornado real 

através de certa articulação do visível (isto é, a palavra). Merleau-Ponty, a esse respeito, afirma que 

tal qual o espelho permite ou viabiliza o visível somente e justamente por sua qualidade de invisível, 

a linguagem ou as imagens do texto literário se dão no intervalo das palavras, ou seja, justamente 

onde elas não estão. O não dizer é condição de existência para o que o eu diz. O silêncio é condição 

de existência da palavra. É a linguagem do silêncio empregada na linguagem artística que traz à 

vida a imagem da significação que a arte procura conceber. Merleau-Ponty estabelece uma relação 

direta e, de certa forma, codependente entre o entrelaçamento e a visibilidade do objeto a ser 

apreendido (assim também, sua significação): 

É preciso que nos habituemos  a pensar que todo visível é moldado no sensível, 

todo ser táctil está voltado de alguma maneira à visibilidade, havendo, assim, 

imbricação e cruzamento, não apenas entre o que é tocado e quem toca, mas 

também entre o tangível e o visível que está nele incrustado, do mesmo modo que, 

inversamente, este não é uma visibilidade nula, não é sem uma existência visual. 

(MERLEAU-PONTY, 2009, p. 131) 
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Quando afirma que “tangível e visível” se imbricam, isto é, estabelecem relação de quiasma 

(ou entrelaçamento), entende-se que tudo aquilo que faz parte do tangível do signo - sua sombra, 

aquilo que não pode ser considerado inerte a sua existência - torna-se, indissociável e 

definitivamente, parte de sua essência. A relação de significação nasce no compartilhar de 

elementos que fundamentam tanto o tangível quanto o visível. Isso também corresponde a dizer 

que o signo se constitui tanto daquilo que se vê quanto daquilo que não se vê, ou seja, o 

entrelaçamento entre visível e invisível são igualmente parte do significante. Neste caso, o quiasma 

palavra-silêncio tornam-se indissociáveis no significar. Merleau-Ponty afirma que 

um corpo humano está aí quando, entre vidente e visível, entre tocante e tocado, 

entre um olho e outro, entre a mão e a mão se produz uma espécie de recruzamento, 

quando se acende a faísca do senciente-sensível, quando se inflama o que não 

cessará de queimar, até que um acidente do corpo desfaça o que nenhum acidente 

teria bastado para fazer. (MERLEAU-PONTY, 2004, p. 18)  

 

A qualidade do estar é, dessa forma, diretamente dependente desse “recruzamento” dos 

“genes”, de tudo aquilo que qualifica o que há de mais único e mais essencial em qualquer objeto. 

A linguagem, portanto, só se impõe quando há o recruzamento; o entrelaçamento; o imbricamento 

entre silêncio e palavra. Ambos dividem o mesmo espaço significante (ou a “carne” para Merleau-

Ponty), e, assim, dividem os mesmos elementos que as qualificam enquanto tal. Ao tornarem-se 

irreconhecivelmente unas, isto é, ao não mais sermos capazes de distinguir o que é da palavra que 

forma o silêncio ou o que do silêncio reside na palavra é que a lacuna significante é aberta, e é, 

então, que o significado da linguagem atinge sua potência máxima; é, assim, logrado o trabalho do 

artista.  

Ao ler Hilda Hilst a primeira sensação reverberante é a de que nos perdemos também com 

ela, com sua escrita, já não se sabe ao certo o que dela cala na palavra ou o que fala através do 

silêncio. É assim também que provamos de sua genialidade. É assim que Hilda Hilst nos inscreve 

no fascínio da linguagem: essa espécie de prisão libertadora, metade composta de silêncio. 

O entrelaçamento é, portanto, o que, através da invisibilidade, abre a possibilidade da 

visibilidade. Sartre diz ainda que “a linguagem é o Espelho do mundo” (1996, p. 15), ou seja, a 

linguagem é o que viabiliza a própria existência do ser, é o que faz aparecer tudo que há. 

Barthes afirma também que a linguagem está sempre além e aquém de si mesma; assim, 

“escrever sobre alguma coisa é destruí-la” (BARTHES, 1981, p. 92). A palavra restringe, limita os 
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signos intrínsecos a si mesma: quando tornada coisa (através do engendramento silêncio-palavra) 

abre uma espécie de interior secreto, impõe através da sombra, sua imagem.  

A esse respeito, Blanchot, em “O espaço literário” (1987), nos lembra que o dia fala sobre 

a noite tanto quanto a noite é o presságio do dia. Ele ainda afirma que o trabalho do dia é fazer-se 

dia para que a noite então recaia sobre ele e haja novamente uma razão para fazer-se luz. "A 

primeira noite é construção do dia", ele diz, "quanto mais o dia se dilata, com a orgulhosa 

preocupação de tornar-se universal, mais o elemento noturno fica exposto a retirar-se para a própria 

luz, mais aquilo que nos ilumina é noturno, é a incerteza e o exagero da noite" (BLANCHOT, 1987, 

p. 167). Tal dialética (noite x dia) impõe o próprio paradoxo da linguagem: o que ilumina a palavra 

é, senão, o silêncio. Assim como dia e noite são matéria de uma mesma forma, palavra e silêncio 

sobrepõe-se acima da (aparente) obviedade da linguagem e completam-se em forma significante. 

Blanchot afirma, no entanto, a existência da “outra noite”: 

Existe sempre um momento em que, na noite, o animal deve ouvir o outro animal. 

É a outra noite.  Isso nada tem de aterrador, nada diz de extraordinário - nada tem 

de comum com os fantasmas e os êxtases - é apenas um sussurro imperceptível, 

um ruído que mal se distingue do silêncio, o escoamento de grãos de areia do 

silêncio. Nem mesmo isso: somente o ruído de um trabalho, trabalho de sondagem, 

trabalho de aterro, de início intermitente mas, quando se toma consciência dele, 

não cessa mais. (BLANCHOT, 1987, p. 169) 

 

 A outra noite seria, segundo ele, a sombra da própria noite, a imposição da imagem, do 

outro. Não deixa, no entanto, de ser objeto único, e, talvez, tal qual o morto, ainda mais imponente. 

Apresenta suas próprias instâncias fundamentais, é fruto, outrossim, do entrelaçamento noite - dia; 

palavra - silêncio; é, para a linguagem, o outro silêncio. Se o silêncio é metade da linguagem, a 

linguagem é metade de silêncio. Não corresponde às pausas esperadas, não se refere à interrupção 

na palavra, no verso; é, senão, o fio que conduz a atmosfera da escrita, aquilo que se impõe para o 

leitor (essa sensação que Hilda Hilst articula de forma tão intensa) como um “estar prestes a…”. 

Para Blanchot, a outra noite é onde a possibilidade do misterioso (do fascínio) se torna real, é onde 

habita “o animal” e 

 
o que o animal pressente na lonjura, essa coisa monstruosa que vem eternamente 

ao seu encontro, que aí trabalha eternamente, é ele próprio, e se pudesse alguma 

vez encontrar-se em sua presença, o que encontraria é a sua própria ausência, é ele 

mesmo mas transformado no outro, que não reconheceria, que jamais encontraria. 

A outra noite é sempre o outro, e aquele que o ouve torna-se outro, aquele se 

aproxima distancia-se de si, não é mais aquele que se acerca mas o que se distancia, 

que vai daqui, de lá. Aquele que, entrado na primeira noite, intrepidamente busca 

caminhar para a sua intimidade mais profunda, para o essencial, num dado 

momento ouve a outra noite, ouve-se a si mesmo, ouve o eco eternamente 
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repercutido de sua própria caminhada, caminhada na direção do silêncio, mas o 

eco é-lhe devolvido como a imensidade sussurrante, rumo a vazio, e o vazio é 

agora uma presença que vem ao seu encontro. (BLANCHOT, 1987, p. 169) 

 

Aquele que entra no universo da noite; do silêncio entra numa via sem volta. A intensidade 

do mistério se abre em possibilidade, fascina. Aquele que adentra tal fascínio já não mais se pode 

dizer eu senão no outro. A relação estabelecida em tal circunstância é o conjugamento 

(entrelaçamento) completo do ser com o significante: não somente o ser só se encontra no outro, 

como também o silêncio encontra sua potência no vazio, ao mesmo tempo em que é parte do todo. 

Tal qual a noite e o dia para Blanchot, a palavra e o silêncio correspondem-se de forma inter 

relacional, dão-se uma à outra, configuram-se uma na outra. Assim também impõe uma outra 

forma, uma outra noite, outra sombra, outro. Como numa espécie de mútua modificação, tornam-

se um outro. Tal movimento estende também ao outro uma nova forma, (que, por sua vez, só é 

viabilizado através do outro - tal qual o entrelaçamento fenomenológico. O convite à sombra é 

ainda, por extensão, o convite ao outro, estender, aprofundar, (re)criar no outro a sombra, o silêncio 

significante que nasce dessa relação dialética entre dia e noite; sombra e luz; palavra e silêncio. 

Não à toa, a imagem da sombra parece ser um elemento recorrente nos poemas de Hilda Hilst.  

Blanchot afirma que o escritor é aquele que não resiste ao fascínio pela outra noite, este que 

impõe ainda um tipo de negligência inevitável: "aquele que se crê atraído vê-se profundamente 

negligenciado. Aquele que se julga sob o domínio de sua própria fraqueza, chama irresistível ao 

fato de não existir nada a que resistir, chama vocação àquilo que não o atrai, e precisa escorar seu 

não-ser contra a pretensão de uma obrigação imperiosa" (BLANCHOT, 1987, p. 170). 

Quando o escritor pressente a noite; esse instante de interstício entre dia - noite - outra noite, 

é quando 

se entrega ao não-essencial e perde toda possibilidade. Portanto, é esse instante 

que lhes caberia evitar, como é recomendado ao viajante evitar o ponto em que o 

deserto se converte na sedução das miragens. Mas essa prudência é inadmissível 

aqui: não existe instante exato em que se passaria da noite para a outra noite, 

nenhum limite onde parar e voltar atrás. A meia-noite jamais incide na meia-noite. 

A meia-noite cai quando os dados são lançados, mas só se pode lançar os dados à 

Meia-Noite. É preciso, portanto, desviar-se da primeira noite, isso pelo menos é 

possível, cumpre viver no dia e trabalhar para o dia. Sim, é preciso. Mas trabalhar 

para o dia é encontrar, no final; a noite é fazer então da noite a obra do dia, fazer 

dela um trabalho, uma morada, é construir a toca a abrir a noite à outra noite. 

(BLANCHOT, 1987, p. 170) 

 

O escritor entrega-se ao risco de ultrapassar os limites do possível. É justamente nesse risco 

que reside a possibilidade de impor o silêncio significante. É também aí, no entanto, que reside o 
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fracasso, a tentativa exasperada da linguagem, de fazer-se sombra da noite (do silêncio) e falhar. 

Roland Barthes nos lembra que a palavra é sempre um pouco menos do que está, de fato, contido 

no significante: “a linguagem é ao mesmo tempo demais e demasiadamente pouca, excessiva (pela 

expansão ilimitada do eu, pela submersão emotiva) e pobre (pelos códigos sobre os quais o amor a 

projeta e a nivela)” (BARTHES, 1981, p. 93). Novamente, lembramos que apesar de o exemplo se 

referir ao discurso amoroso, parece cabível utilizá-lo como esforço da linguagem significante, essa 

que parte da vontade (fetiche) que não cessa de querer falar: o discurso do fascínio. É, ainda, 

oportuno, dado que aquele que fala é sempre expansivo, delator do eu que fala (ao abrir a 

possibilidade para que os significantes extravasem em forma-coisa significante) e sempre pobre 

pois a projeção da linguagem é sempre aquém à realidade discursiva em questão. 

É imprescindível que olhemos para a palavra como viabilizadora do silêncio. Não há 

possibilidade para o espaço, vazio significante na linguagem se não houver palavra. Lembremos 

novamente Barthes: “O lugar mais sombrio, diz um provérbio chinês, é sempre embaixo da 

lâmpada” (1981, p. 50), isto é, a palavra quando tomada como meio e fim (da/na significação) mais 

distante se coloca enquanto possibilidade significante. Ou ainda: a palavra, sendo a forma mais 

próxima da definição, é precisamente seu próprio entrave. Sendo a palavra o único meio para falar 

da própria palavra, a definição se torna impossibilidade. O silêncio é, então, viabilidade da 

significação no entre-lugar, ou ainda, para lembrar Merleau-Ponty (2004), é o que possibilita a 

construção “edifício das palavras” para que o sentido se dê em sua envoltura.  

Como se vê, a construção da linguagem se trata de um articular e (re)configurar constante 

de diversos aspectos que a circundam - tal qual um labirinto a que se propõe percorrer mesmo 

diante do risco e fascínio de sua infinitude. A crítica que Han (2017) faz à transparência/ 

superficialidade da linguagem na modernidade se mostra muito importante para entendermos ainda 

as relações que tanto Blanchot quanto Barthes e tantos outros fazem acerca da proximidade da 

linguagem e seu fascínio inerente. Para Han, “uma relação transparente é uma relação morta, à qual 

falta toda e qualquer atração, toda e qualquer vivacidade; totalmente transparente é apenas o morto” 

(2017, p. 10).  

Neste sentido, a concepção de morto em nada se assemelha à de Blanchot - tendo em vista 

que Blanchot se refere ao morto enquanto unidade fundadora da escrita do fascínio; pois afirma 

sua presença na ausência (à maneira do silêncio; sendo, em última instância, silêncio), enquanto 

Han o considera aquele que já não se vê ou ainda o não-passível de qualquer tipo de profundidade 
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(dessa forma, não se assemelha à linguagem imposta através do silêncio). Ainda assim, é 

importante a compreensão da maneira com que tais noções se aproximam no que diz respeito à 

linguagem significante; à profundidade de signos. A modernidade instaurou uma linguagem 

essencialmente superficial, no entanto, a necessidade de que esta seja fundada na profundidade, tal 

qual a linguagem para Blanchot, se faz urgente. O silêncio se torna, então, possibilidade de 

profundidade na linguagem, de incorporação da morte, do risco. O morto da linguagem para 

Blanchot (1987) está tal qual a proporção do fascínio mediante a distância para Barthes (1989), ou 

ainda, para a demanda de uma linguagem de profundidade para Han (2017). 

Para tanto, não se trata de articular o silêncio na linguagem apenas do ponto de vista do 

escritor. George Steiner, em “Extraterritorial” (1990) também afirma que outras esferas da 

linguagem, como por exemplo a leitura, “necessitava também de um grau de silêncio e, com o 

desenvolvimento da sociedade urbana e industrial, o silêncio é um luxo mensurável” (STEINER, 

1990, p. 149). O silêncio se torna valor. Apesar de se tratar de um silêncio enquanto interação com 

a linguagem e não precisamente daquele intrínseco à palavra, é ainda parte integrante desta e por 

isso também importante na reflexão do silêncio enquanto esfera da linguagem.  

É importante entender que o desenvolvimento da sociedade moderna reverbera nas 

modificações que se deram na linguagem (e, também por isso, no silêncio) nesse processo. O 

desenvolvimento industrial e a mudança nas relações socioeconômicas modificaram também nossa 

relação com o nosso próprio eu tanto quanto com o mundo que nos rodeia. Steiner diz que “a 

densidade de silêncio em que o exercício clássico da leitura ocorria (considerem-se as mudanças 

nos níveis de ruído da cidade noturna) é hoje anômala” (1990, p. 152). O autor lembra ainda que 

Os usos dos meios de comunicação de massa por interesses políticos e mercantis 

- ambos igualmente totalitários em suas imposições contra a privacidade e a 

escolha individual - intensificou imensamente os processos de falsificação e 

desumanização que sempre fizeram parte das incômodas relações entre linguagem 

e estado (STEINER, 1990, p. 154). 

 

Sabe-se que a linguagem não é neutra, é, ao contrário, carregada de intencionalidade e 

reflete muito sobre como as relações (políticas, sociais, econômicas, etc) se dão em nosso meio. A 

língua se mostra uma das maneiras mais eficazes de uso do estado para manutenção das relações 

de poder.  

 Também por isso, ao comentar as distinções nas práticas orientais de relação com a 

linguagem, Steiner (1988) ressalta o fato de que 
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O inefável encontra-se além das fronteiras da palavra. Somente com a ruptura das 

muralhas da linguagem a prática visionária poderá penetrar no mundo da total e 

imediata compreensão. Quando se alcança tal compreensão, a verdade não precisa 

submeter-se às impurezas e a fragmentação que a fala necessariamente acarreta. 

Não precisa ajustar-se a lógica ingênua e a concepção linear de tempo implícitas 

na sintaxe. Na verdade final estão compreendidos, simultaneamente, o passado, e 

presente e o futuro. É a estrutura temporal da linguagem que os mantém 

artificialmente distintos. Esse é o ponto crucial (STEINER, 1988, p. 30-31). 

 

Em A linguagem indireta e as vozes do silêncio (2004), Merleau-Ponty diz que o sentido 

da palavra é dado “mediante uma potência de designação que excede a definição que elas 

receberam, mediante a vida surda que levaram e continuam a levar em nós” (MERLEAU-PONTY, 

2004, p. 109), isto é, mediante seu silêncio intrínseco. 

A linguagem que Hilda Hilst articula em Roteiro do Silêncio parece atender a essa potência 

justamente por não carregar a demanda de definição. Não se prende às limitações impostas pelas 

palavras, antes, permite que as palavras produzam significado na intersecção e, talvez por isso, 

alcancem o “auge da clareza”, como bem coloca Merleau-Ponty. 

A significação sem nenhum signo, a própria coisa - esse auge de clareza seria o 

desvanecimento de toda clareza, e o que podemos ter de clareza não está no início 

da linguagem, como uma idade de ouro, e sim no final de seu esforço. Se a 

linguagem e o sistema da verdade deslocam o centro de gravidade de nossa vida 

ao sugerir que confirmemos e retifiquemos as nossas operações umas pelas outras, 

de tal maneira que cada uma passe a todas e pareçam independentes das 

formulações que inicialmente lhes demos uma a outra - se com isso desclassificam 

as outras operações expressivas como ‘mudas’ e subordinadas, nem por isso 

deixam de ter reticência, e o sentido é antes implicado pelo edifício das palavras 

do que designado por elas. (MERLEAU-PONTY, 2004, p. 117-118)  

 

Hilda Hilst entende que é necessário que se construa o edifício de palavras para que o 

silêncio signifique. Para tanto, a autora elege uma das formas mais rígidas, isto é, o verso. Tal 

escolha não parece ser deliberada, mas cautelosa, intencionalmente, toma como fundamento 

elementos que ergam tal edifício de forma precisa e infalível. Tendo construído um edifício quase 

inabalável, constrói também atmosfera propícia para que o silêncio se mostre em toda sua 

potencialidade. Os silêncios, em suas diferentes nuances, falam tanto quanto as palavras. Como 

bem lembra Sartre   

(...) quem entra no universo dos significados, não consegue mais sair; deixemos as 

palavras se organizarem em liberdade, e elas formarão frases, e a cada frase 

contém a linguagem toda e remete a todo o universo; o próprio silêncio se define 

em relação às palavras, assim como a pausa, em música, ganha o seu sentido a 

partir dos grupos de notas que a circundam. Esse silêncio é um momento da 

linguagem; calar-se não é ficar mudo, é recusar-se a falar - logo, ainda, é falar. 

(SARTRE, 1996, p.  34) 
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Hilda Hilst parece se apropriar do silêncio enquanto “momento da linguagem” com muita 

eficácia. Empreende na palavra essa incompletude que só é preenchida através do silêncio. Sua 

poética se basta nesse constante encadeamento entre silêncio e palavra: uma espécie de dança pré-

meditada. Sua beleza reside, no entanto, no paradoxo desse movimento, calculado, mas nem por 

isso, destituído de sua beleza volátil. 

Em As Palavras e as Coisas, Foucault afirma que as coisas “tocam-se nas bordas, suas 

franjas se misturam, a extremidade de uma designa o começo da outra. Desse modo, comunica-se 

o movimento, comunicam-se as influências e as paixões, e também as propriedades” (2007, p. 24). 

A troca proveniente desse cruzamento (ou entrelaçamento, para usar o termo de Merleau-Ponty) 

entre silêncio e palavra, muito bem engendrado na poética de Hilda Hilst, não implica, no entanto, 

em perda. Pelo contrário, assim como lembra Foucault, a própria essência das paixões e influências 

de cada uma dessas facetas da linguagem entram em simbiose; dividem as mesmas propriedades a 

partir de então. Contudo, Hilda Hilst ainda inclui um terceiro elemento: a imposição da imagem 

(ou a “outra noite” de Blanchot). O silêncio e a palavra articulam-se em imagens que, remontam à 

própria figuração dos signos implícitos ao silêncio. Ainda, faz uso de uma insinuação (imagem) de 

sons que também remetem à contingência do silêncio. Todos esses elementos conjugam-se de 

forma uníssona, nessa “dança” síncope, descompassada em sua perfeita sincronia, tornando seus 

poemas uma grande massa significante, entorpecedora; qualificando o silêncio em todas as suas 

instâncias. Tal qual afirma Orlandi, Hilda Hilst cria o próprio ritmo: 

Assim é que vemos a relação entre palavra e silêncio: a palavra imprime-se no 

contínuo significante do silêncio e ela o marca, o segmenta e o distingue em 

sentidos discretos, constituindo um tempo (tempus) no movimento contínuo 

(aevum) dos sentidos no silêncio. Podemos enfim dizer que há um ritmo no 

significar que supõe o movimento entre silêncio e linguagem. (ORLANDI, 1993, 

p. 25) 

 

  Abre espaço, assim, para que a relação de significação se dê em toda sua potencialidade 

discursiva. A linguagem literária organiza-se, majoritariamente, de forma contrária à nomeação 

(afinal, nomear é também limitar) e assim não se restringe a possibilidades unilaterais de 

significação. Talvez por isso a sensação de desconforto comum ao leitor de textos desse teor seja 

representativa no processo de significação.  

Tal desconforto pode ser percebido também nessa impressão de que o autor é fruto de sua 

distração. O que, segundo Merleau-Ponty é essencial no processo de significação da linguagem: 

“talvez não seja mau que o pintor e o escritor não saibam muito bem que estão fundando a 
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humanidade”, (MERLEAU-PONTY, 2000, p. 94). O que o escritor faz é, através da (aparente) 

distração, ocupar a linguagem com o gesto. O gesto, que sustenta tempo e espaço numa mesma 

intersecção, que fundamenta a relação de significação (ou carne) é, em si, suficiente. O escritor é 

este que não resiste a tal tentativa, que encontra conforto nela, que entende a escrita como esta 

busca por dar corpo ao ato expressivo, “toda ação, todo amor são obcecados pela espera de um 

relato que os transforme em sua verdade, pela espera do momento em que enfim se saberia o que 

ocorreu” (MERLEAU-PONTY, 2004, p. 108). 

Em O visível e o invisível (2009), Merleau-Ponty afirma que a carne - esse lugar significante 

que viabiliza o entrelaçamento entre eu e outro - seria condição de existência do signo, e ainda, 

“única maneira de chegar ao âmago das coisas” (MERLEAU-PONTY, 2009, p. 129). A carne é 

“inauguração do onde e do quando, possibilidade e exigência do fato, numa palavra, facticidade, o 

que faz com que o fato seja fato” (ibidem, p. 136), ou ainda, “meio caminho entre o indivíduo 

espácio-temporal e a idéia” (ibidem, p. 136), isto é, aquilo que possibilita a construção do 

significado através do imbricamento sujeito - objeto. Tal relação (que é, também, por analogia, a 

relação linguagem - silêncio) é, ainda, desencadeada a partir da relação de visão: 

o olhar, dizíamos, envolve, apalpa, esposa as coisas visíveis. Como se estivesse 

com elas numa relação de harmonia preestabelecida, como se as soubesse antes de 

sabê-las, move-se à sua maneira, em seu estilo sincopado e imperioso. No entanto, 

as vistas tomadas não são quaisquer, não olho um caos mas coisas, de sorte que 

não se pode dizer, enfim, se é ele ou se são elas quem comanda (MERLEAU-

PONTY, 2009,p. 130).  

 

Aquilo que olha e o que é olhado se confundem; tornam-se unidade interdependente. Não 

à toa, Merleau-Ponty se refere a tal concepção como “quiasma”, que define o exato ponto de 

entrelaçamento entre dois cromatídeos (filamento de cromossomo), momento em que, apesar de 

conservarem sua individualidade, tornam-se confundíveis, indissociáveis. Assim a relação de 

(re)significação mútua se faz possível:  

quando uma de minhas mãos toca a outra, ao contrário, o mundo de cada uma se 

abre para o da outra, já que a operação é reversível à vontade, pertencendo ambas, 

como se diz, a um único espaço de consciência, pois um só homem toca uma única 

coisa por intermédio das duas (MERLEAU-PONTY, 2009, p. 137).  

 

Só é possível ao eu o tocar porque também é tocado; só é possível enxergar porque também 

é visto; só é possível estabelecer relação de significação com o não-dito porque ele próprio significa 

o eu, ou, significam-se mútua, indissociável e infinitamente, pois habitam uma mesma carne, pois 

encontram-se no limiar entre tempo, espaço e ideia - ou signo construído a partir da intersecção 

palavra + silêncio. 
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Isto é, a relação de significação através do não-dito se dá nessa reconversão entre coisa e 

linguagem, não como apagamento de uma na outra, pelo contrário, por seu envolvimento, 

entrelaçamento de forma contínua e natural (talvez por isso o referente à biologia aqui seja tão 

elucidativo).  

É também por isso que a noção de expressão, e de sua espontaneidade é tão cara à filosofia 

de Merleau-Ponty. É através dela - expressão essa que está para a arte assim como o gesto está 

para o movimento, de forma quase involuntária -, não submetida a regras, que se dá a significação. 

Merleau-Ponty afirma que o que importa é a insinuação, pois assim as coisas aparecem diante de 

nossos olhos sem antes termos tido a necessidade de o dizer. A brevidade no dizer é um dos 

artifícios que permite tal resultado. No entanto, é necessário notar que, segundo o filósofo francês, 

esta brevidade, no sentido de espontaneidade, é sempre desprovida de escolha, mas antes é fruto 

de “uma cadência de paixão seca que escolhia por ele o visível e o invisível, o que havia de dizer 

e calar” (MERLEAU-PONTY, 2009, p. 111).  

Tal seleção é parte do “grande espetáculo”, como bem coloca o filósofo, do grande mistério 

que é a relação de significação, essa que se estabelece repetidamente entre o eu e o outro, de tal 

forma a tornarem-se irreversivelmente entrelaçados. “Meu corpo como coisa visível está contido 

no grande espetáculo. Mas meu corpo vidente subentende esse corpo visível e todos os visíveis 

com ele. Há recíproca inserção e entrelaçamento de um no outro” (MERLEAU-PONTY, 2009, p. 

135). Inserção e entrelaçamento esses que não subentendem hierarquizações.    

Só sou “plenamente visível”, como afirma Merleau-Ponty, “graças a outros olhos” (2009, 

p. 139). Só encontro sentido quando me deixo ver pelo outro. A busca, que se dá no outro, é por 

aquilo que escapa a ambos. Mais uma vez, demonstrando que o invisível, como lembra Merleau-

Ponty, não é aquilo que não pode ser visto, mas, é, antes, condição de existência do visível: não 

são opostos, invisível e visível coexistem na mesma carne. 

 Pensar, portanto, numa concepção única para o silêncio vai de encontro com tudo o que 

uma linguagem pautada em tal artifício intenta. A discussão proposta neste trabalho intenta tão 

somente abrir lacunas de possibilidades para pensar uma linguagem que se articula nessa dialética, 

nesse movimento, nesse complexo ritmo entre silêncio e palavra e, porque não, entre silêncio e 

linguagem. Abrir, ainda, espaço para pensarmos a poética de Hilda Hilst em sua fruição máxima, 

deixar que o movimento significante do silêncio se abra em toda sua potência e força.  
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Hilda Hilst parece lograr um caminho que se assemelha ao que afirma Orlandi acerca da 

fala, isto é, sendo "excesso" torna-se uma espécie de "divisora", "organizadora" do silêncio: “Então, 

ao invés de pensar o silêncio como falta, podemos, ao contrário, pensar a linguagem como excesso” 

(ORLANDI, 1993, p. 33). 

A linguagem é conjugação significante da existência e é produzida pelo homem, 

para domesticar a significação. 

A fala divide o silêncio. Organiza-o. O silêncio é disperso, e a fala é voltada para 

a unicidade e as entidades discretas. Formas. Segmentos visíveis e funcionais que 

tornam a significação calculável.  

Se tudo isso pode ser dito a propósito da linguagem, falar do silêncio traz, em si, 

uma dificuldade maior, já que ele se apresenta como absoluto, contínuo, disperso. 

O silêncio não está disponível à visibilidade, não é diretamente observável. Ele 

passa pelas palavras. Não dura. Só é possível vislumbrá-lo, de modo fugaz. Ele 

escorre por entre a trama das falas. (ORLANDI, 1993, p. 34) 

 

Deixemos, portanto, que o silêncio escorra "por entre a trama das falas." Deixemos que 

Hilda Hilst nos abra caminho nesse contínuo significante através de seus versos. Respeitemos, 

assim, sua condição ambígua, paradoxal, e até mesmo "não interpretável˜, como bem lembra 

Orlandi. 

O silêncio não é interpretável, mas compreensível. Compreender o silêncio não é 

explicitar o modo pelo qual ele significa. Compreender o silêncio não é, pois, 

atribuir-lhe um sentido metafórico em sua relação com o dizer (‘traduzir’ o 

silêncio em palavras), mas conhecer os processos de significação que ele põe em 

jogo. Conhecer os seus modos de significar. (1993, p. 50) 

 

Pensemos então numa poética que incorpore os modos de significar; o jogo proposto tão 

cautelosamente por Hilda Hilst. Eis o que intentamos neste trabalho. 
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4. O ROTEIRO DO SILÊNCIO 

 

Diversos críticos (como Alcir Pécora e Nelly Novaes Coelho, por exemplo) afirmam que 

Júbilo, Memória, Noviciado da Paixão (1974) representou um marco na obra de Hilda Hilst por 

encerrar 7 anos sem publicações de poemas. Alcir Pécora relaciona tal efeito à concomitância com 

sua escrita dramática (entre 1967-1969). Até então, afirma a crítica, predominava traços de 

influência parnasiana em sua poesia. Posteriormente, seus versos teriam ganhado contrapontos de 

humor, vulgaridade e “vivacidade dialógica”. Luisa de Aguiar Destri lembra que Roteiro do 

Silêncio também "divide" a obra de Hilda Hilst: 

a crítica, que, desde 1959, a partir da publicação de Roteiro do silêncio, atestava 

maior qualidade nos poemas da autora, aponta uma diferença substancial em sua 

produção. As mudanças operadas nesse período são visíveis desde a configuração 

dos versos: eles se tornam mais longos e irregulares. Para Nelly Novaes Coelho, a 

poesia daí resultante carrega uma nova intensidade; para Alcir Pécora, ela se 

manifesta até mesmo na forma como a poeta dialoga com a tradição – em Júbilo, 

as referências às cantigas de amigo ainda se mantêm, mas agora incluem a matriz 

da canção petrarquista e camoniana. (DESTRI, 2010, p. 8) 

 

Roteiro do Silêncio (1959), no entanto, não parece estender sua preocupação a influências 

parnasianas, e, conforme mostraremos nesse trabalho, já apresenta fortes indícios dessa 

“vivacidade” a que a crítica talvez se refira. 

Ler Hilda Hilst, numa perspectiva em que o silêncio desencadeie uma variedade de 

possibilidades significantes parece ser mais cabível do que tentar encaixá-la em qualquer escola 

categorizante. A autora parece ter perscrutado ao longo de sua poética qualquer coisa de não-

definível; misterioso. Os poemas aqui elegidos, de formas distintas, fazem jus a toda uma era de 

tentativas lindamente "frustradas" da linguagem pautada na palavra. Fracassar a palavra se torna 

maneira de fazer falar os signos dessa linguagem mais abrangente, candente, incessante. Tal qual 

afirma Orlandi, “a linguagem supõe pois a transformação da matéria significante por excelência 

(silêncio) em significados apreensíveis, verbalizáveis. Matéria e formas. A significação é um 

movimento. Errância do sujeito, errância dos sentidos” (1993, p. 35). Quando permite que a 

significação se mova livremente em seus poemas através do silêncio, Hilda Hilst flexibiliza a 

palavra; torna a significação móvel, tira a palavra de seu posto de categorização dos signos. 

 A modernidade, por mais aterrorizante que possa ser para o homem, abre também a 

possibilidade da imposição do grito, do impulso fascinante da linguagem que sempre esteve 

intrínseco a si, mas que, no entanto, não encontrara em outras épocas possibilidade de 
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arrebatamento. Por mais sufocante que possa ser esta era, o mal-estar, a angústia de habitá-la faz 

com que o homem se veja obrigado a reconfigurar sua maneira de falar, abrir as possibilidades de 

significação de si e do mundo. A imposição do silêncio na linguagem, a significação através da 

presença da ausência é, senão, pura poesia - e poesia pura, embasando-nos na tradição francesa. 

Pensar na relação entre silêncio e modernidade é entender também que 

do século XIX para cá se acelera a produção de linguagens e a contenção do 

silêncio. As palavras se desdobram indefinidamente em palavras (na maior parte 

das vezes, ecos do mesmo, sem sair do lugar). 

O silêncio, mediando as relações entre linguagem, mundo e pensamento, resiste à 

pressão de controle exercida pela urgência da linguagem e significa de outra e 

muitas maneiras. Essa mediação é mais um dos elementos que desvelam a ilusão 

referencial: o silêncio não é transparente e ele atua na passagem (des-vão) entre 

pensamento-palavra-e-coisa. Também aqui se verifica que não há uma relação 

termo-a-termo entre esses domínios. (ORLANDI, 1993, p. 39) 

 

A construção de uma linguagem que se baseia no silêncio não deixa de ser, portanto, uma 

forma de resistir, de se colocar no mundo moderno de forma assertiva e não passiva. Transformar 

o silêncio em movimento e não "tradução de pensamentos" é também incorporar uma nova maneira 

de se fazer significar nesse mundo que pede contenções. O silêncio parece ser o único mecanismo 

da linguagem que não aceita tais contenções. 

Hilda Hilst engendra um enredo que dê lugar ao experienciar do eu lírico (que talvez seja 

sua própria experiência de escrita, tal qual Blanchot sugere); que dá lugar ao impulso do desejo; 

que aceita o paradoxo inerente da modernidade: a prisão e a liberdade de entregar-se a tal 

arrebatamento. Hilda Hilst encontra na linguagem refúgio da sufocante demanda do ser moderno. 

Além de demonstrar que a agressividade do silêncio da barbárie, da angústia, do mal-estar, do 

esvair-se de significado nesse mundo sem sentido reside justamente em sua sutileza, Hilda Hilst 

procura também o silêncio acalentador, compreensivo, qualquer coisa que se aproxime da ideia de 

um “lar” no meio do frenesi da vida. Sua empreitada – vida e obra – foi pura resistência; resistência 

ao que se demanda do ser (ser mulher; ser escritora; ser “moderna”; ser, até mesmo, “resistência”). 

Ressignifica até mesmo o que a impele ao ato da escrita: não é a negação de tudo que se constitui 

coisa no mundo moderno, é, outrossim, entregar-se à falha, entregar-se ao que não-se-sabe sobre 

ser no mundo moderno. Ao abraçar, ao aceitar sua impotência, sua incompreensão, torna-se pura 

potência, torna-se (tão) moderna (quanto esse adjetivo comporta): não só faz parte da ambiguidade 

inerente à modernidade; ela é a própria ambiguidade.  
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Fugir do roteiro óbvio do silêncio, isto é, aquele que cala diante da incompreensão da 

barbárie, do mal-estar moderno, não deixa de ser ainda mais “moderno”. Hilda Hilst procura 

adentrar o abismo; aquilo que se teme, isto é, não se assegurar mais no domínio da palavra. Ao 

contrário, Hilst torna o silêncio seu refúgio máximo, faz da “maldição” moderna, sua bênção. 

 

Não há silêncio bastante 

Para o meu silêncio. 

Nas prisões e nos conventos 

Nas igrejas e na noite 

Não há silêncio bastante 

Para o meu silêncio. 

 

Os amantes no quarto. 

Os ratos no muro. 

A menina 

Nos longos corredores do colégio. 

Todos os cães perdidos 

Pelos quais tenho sofrido 

Quero que saibam: 

O meu silêncio é maior 

Que toda solidão 

E que todo silêncio. (HILST, 1959, p. 81) 

 

Hilda Hilst abre o roteiro com a imagem do silêncio numa espécie de prenúncio: trata-se 

do transfigurar do silêncio em forma crua, utopia. Tais versos são apresentados como uma espécie 

de epígrafe, anteriores às Cinco Elegias (uma das três partes que incorporam e dividem o livro). Já 

aqui, o silêncio é feito coisa, se torna palpável, sensitivo em seus versos. O silêncio é o que ainda 

não-está; é aquilo que se aproxima lenta e dissimuladamente entre as coisas reconhecíveis deste 

mundo, o silêncio é uma experiência móvel, tangível.  

A experiência poética abre ao leitor a possibilidade de mover-se no entorno do silêncio, tal 

qual um passeio, à maneira da flânerie que se dispõe à apreciação involuntária, desprendida do 

mundo exterior, vertendo a experiência do ser através da apreensão do olhar; da paisagem. É então, 

que, ao notar-se (des)percebido do frenesi exterior, um mundo de possibilidades se abre em sua 

forma mais natural: ao sujeitar seu leitor à experiência da imagem do silêncio, Hilst o transporta ao 

âmago significante do silêncio. Como uma espécie de distração proposital, Hilda Hilst dispõe dos 

elementos mais banais, a saber, a palavra, o corpo sujeitado ao ser, a solidão de habitar o mundo, 

ao vazio significante.  

Há, ainda, uma espécie de trocadilho (ou a ambiguidade em sua personificação 

morfológica) com a palavra "para": "Não há silêncio bastante/ Para o meu silêncio" (HILST, 2017, 
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p. 81). Esta interrupção obrigatória, como que um chamamento ao leitor para atentar-se a essa nova 

perspectiva de relação com o mundo, com a significação, com a palavra, se dá para que o leitor 

contemple o silêncio, desvie seu olhar ao silêncio, ao mesmo tempo em que a preposição “para” 

pode se tornar o verbo no imperativo (mesmo sem a indicação de acento diferencial à época em 

que foi publicado). Nesta última percepção, é como se as palavras clamassem para que o silêncio 

se interrompesse e, portanto, se fizesse palavra. E ela se faz: o livro se inicia. Para corroborar essa 

dinâmica, há a presença do paradoxo. O paradoxo é estabelecido no poema tanto em sua forma 

quanto em seu conteúdo: não há silêncio contingente o bastante para o conteúdo do meu silêncio. 

Até mesmo a contingência do silêncio é colocada em xeque.  

Os ratos no muro; a menina nos longos - silenciosos, aterrorizantes - corredores; as prisões; 

os conventos; as igrejas; a noite; são a própria personificação do mistério, da solidão, do silêncio 

de enxergar-se nesse entre lugar, no não-saber, de si, do outro, das palavras, do mundo. Vale aqui 

atentar para o fato de o substantivo menina ser o único que aparece no singular. Utilizar todos os 

outros substantivos no plural (ratos; igrejas; prisões; conventos) remete a uma construção utópica 

do signo, é, ainda, entender o silêncio como construção de significante e significado a partir do 

gesto de circundar todos os silêncios ou outros silêncios possíveis: os individuais, os coletivos, os 

de sofrimento, os de gozo, os de torpor, e até aquele silêncio definitivo percebido por Blanchot 

bem no centro da significação, o silêncio que é parte da palavra. 

O poema continua: nem mesmo o silêncio feito coisa, tornado imagem, materializado nos 

sentidos da visão, da audição, ou até mesmo do sensível-sensitivo é tão abrangente quanto o "meu 

silêncio". É imperativo que o leitor entre numa espécie de acordo silencioso com o eu lírico; com 

a própria significação; com a palavra; com a imagem; com o sentir, para que o silêncio perscrutado 

no roteiro atravesse o leitor e, de alguma forma, modifique-o, fazendo-o parte desse gesto 

significativo. É imprescindível que haja a compreensão mútua de que o grande silêncio, esse que 

não se esgota em nenhuma instância significante, só se abre àquele que penetra o escorregadio e 

fascinante universo da incerteza, que aceita tornar-se parte dela, ou então, da pergunta que não 

cessa de significar. O que é ser no mundo? De que forma significar neste mundo sem sentido? 

Como engendrar uma linguagem que dê espaço para o signo se desenvolver em toda sua amplitude? 

Ou ainda: de que forma ocupar a linguagem?  

Orlandi lembra que 
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(...) a incompletude é fundamental no dizer. É a incompletude que produz a 

possibilidade do múltiplo, base da polissemia. E é o silêncio que preside essa 

possibilidade. A linguagem empurra o que ela não é para o ‘nada’. Mas o silêncio 

significa esse ‘nada’ se multiplicando em sentidos: quanto mais falta, mais silêncio 

se instala, mais possibilidades de sentidos se apresentam. (1993, p. 47) 

 

Abrir, portanto, mais possibilidades de sentidos parece ser cabível à poética de Hilda Hilst. 

A autora propõe, outrossim, o percurso, o passeio, o não-estável, o que ainda está por vir. Ao 

anunciar as regras do jogo antes mesmo de introduzi-lo, Hilda Hilst, proporciona a seu leitor uma 

experiência única: não basta lê-la em palavras, é preciso a entrega, é preciso que, acima de tudo, o 

leitor torne-se ponte, parte integrante do silêncio significante do/no roteiro para que a obra, e o 

leitor, formem também, nesse quiasma, o significado.  

Tal qual nos lembra Merleau-Ponty (2004), isto é, que “o prodígio da linguagem” reside 

nessa “espécie de círculo que faz com que a língua se perceba naqueles que a aprendem, ensine-se 

a si mesma e sugira a própria decifração(...)” (MERLEAU-PONTY, 2004, p. 67), Hilda Hilst se 

apropria da linguagem em sua forma mais volátil. Não só no que diz respeito à relação de 

significação estabelecida entre eu e outro nos poemas (ou mesmo do eu lírico com o leitor), mas 

também na própria progressão constitutiva do silêncio ao longo do livro. 

Definir o silêncio parece ir de encontro com o que caracteriza seu fundamento. Entender, 

no entanto, o silêncio em Hilda Hilst como movimento de sentidos, tal qual propõe Orlandi, parece 

adequado: 

se a linguagem implica silêncio, este, por sua vez, é o não-dito visto do interior da 

linguagem. Não é o nada, não é o vazio sem história. É silêncio significante. (...) 

o fato de que a relação silêncio/ linguagem é complexa, sem deixar de sublinhar 

ainda uma vez que, no entanto, em nossa reflexão, o silêncio não é mero 

complemento da linguagem. Ele tem significância própria. E quando dizemos 

fundador estamos afirmando esse seu caráter necessário e próprio. Fundados não 

significa aqui “originário”, nem o lugar do sentido absoluto. Nem tampouco que 

haveria, no silêncio, um sentido independente, auto-suficiente, preexistente. 

Significa que o silêncio é garantia do movimento de sentidos. Sempre se diz a 

partir do silêncio. O silêncio não é pois, em nossa perspectiva, o ‘tudo’ da 

linguagem. Nem o ideal do lugar ‘outro’, como não é tampouco o abismo de 

sentidos. Ele é, sim, possibilidade para o sujeito de trabalhar sua contradição 

constitutiva, a que o situa na relação do ‘um’ com o ‘múltiplo’, a que aceita a 

reduplicação e o deslocamento que nos deixam ver que todo discurso sempre se 

remete a outro discurso que lhe dá realidade significativa. (ORLANDI, 1993, p. 

23) 

 

O silêncio se torna essencial para que o sujeito estabeleça relação de sentido com sua 

própria constituição contraditória. O silêncio abre a possibilidade de significação entre o eu consigo 
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mesmo, tanto quanto do eu com o outro. O silêncio em Hilda Hilst se torna, portanto, contato, 

possibilidade de significação do sujeito. 

Após o primeiro poema (lido acima), o Roteiro do Silêncio dispõe cinco elegias. Ao nomear 

os capítulos, Hilda Hilst sugere também uma progressão ao roteiro que está propondo. Ao iniciar 

o roteiro de maneira melancólica, isto é, com a sugestão do gênero elegia, ela abre também a 

disposição interpretativa de seu leitor a um sentimento prévio. Tal sentimento permeará, de forma 

muito única (aspecto este que será explorado em cada poema de forma individual), o tom dos cinco 

poemas que compõem este primeiro capítulo do roteiro. 

Apresentaremos a seguir uma breve leitura das respectivas elegias.  

 PRIMEIRA 

  

 Teus esgares, de repente, 

 Teus gritos 

 Quem os entende? 

 E todos os teus ruídos 

 Teus vários sons e mugidos 

 Quem os entende? 

 

 E foi assim que o poeta 

 Assombrado com as ausências 

 Resolveu: 

 Fazer parte da paisagem 

 E repensar convivências. 

 Em vão tenho procurado 

 A glória das descobertas. 

 Em vão a língua se move 

 Trazendo à tona segredos. 

 Em vão nos locomovemos. 

 Para onde pés e braços? 

 Até quando estas andanças 

 E até quando estes passos? 

 

 Distantes os hemisférios 

 E as relíquias da memória. 

 Tão distante a minha infância 

 Pudor, beleza, invenção 

 E o ouro da minha trança 

 Não teve sequer canção. 

 Cresci tão inutilmente 

 Quando devia ficar 

 Debaixo das laranjeiras 

 À sombra dos laranjais. 

 Cresci, elegi palavras 

 Qualifiquei os afetos. 

 Vestígios de madrugada 

 Diante dos olhos abertos. 

 Claridades, esperanças, 

 Em tudo a cor e a vontade 

 De ver além das distâncias. 



77 
 

 

 

 Depois as visões, as crenças 

 Algumas falas a sós 

 Premeditadas vivências 

 Graves temores na voz. 

 

 Era ou não 

 Abrasada adolescência? (HILST, 1959, p. 83-84) 

 

O poema é aberto com a chamada ao outro: “teus gritos”. E esse outro é uma espécie de 

oposição ao silêncio, afinal carrega sobre si signos do barulho, da palavra, do som, mas não 

podemos deixar de pensar que esse outro é eu; que a palavra e o som se compõem de silêncio. Na 

segunda estrofe, o leitor é apresentado ao sujeito que olha o outro, a saber, o poeta. No entanto, ao 

longo do poema (e, ainda, do livro, como veremos a seguir), por vezes, não há uma clara distinção 

entre poeta – eu lírico - eu - outro. Tal artifício imprime à obra um tom ainda mais volátil: a 

linguagem se faz a partir da interação de todas as instâncias do sujeito, ou de seus silêncios. Isso 

possibilita ainda à voz do poema o transmutar-se em movimento para assim, quem sabe, fazer-se 

eco, tornar-se parte do que integra tais partes, a saber, o incompreensível, o silêncio dos 

movimentos e sons significantes do ser. A "despersonificação" do sujeito remete, ainda, ao que 

Freud discute com relação à necessidade de afeto (ideia do pai) completada em relação ao grupo. 

O movimento de transferência do eu para o outro remonta também a transferência da 

"responsabilidade" de ser para o outro. A solidão de ser nesse grande caos incompreensível se torna 

mais tolerável quando o eu tira de si (ou "divide") a carga da culpa (conforme discutido 

anteriormente) ou mesmo de todas as demandas que o sujeito enfrenta no mundo.  

Dessa forma, o silêncio se impõe como forma máxima de expressão dessa "troca" eu-outro. 

Nessa primeira elegia, Hilda Hilst, primeiramente, elabora aspectos concernentes à imagem e ao 

som do silêncio: as feições; os gritos; os ruídos, isto é, aquilo de que não se pode falar, mas que, 

no entanto, é permanência, estado do ser. Todos esses acometimentos do instante (“de repente”) 

não são da ordem do compreensível: “Quem os entende?” (HILST, 1959, p. 83). São, entretanto, 

do interesse do eu lírico. O poeta está “cansado de ausências” (ibdem, p. 83). Ausência de sentido, 

de significado dessas instâncias que tanto significam (grito, ruído, etc) mas que em formato fixo, 

de palavra dita, tornam-se vazios. É então, que, inesgotável e inutilmente, desiste de perscrutar tais 

instâncias na forma fixa (e óbvia) da palavra: torna-se paisagem. O poeta decide “repensar 

convivências” (ibdem, p. 83): qual seria, afinal, a “convivência” mais comum e cara a um poeta 
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senão a palavra? O poeta não mais procura a palavra, ele torna-se parte dela num gesto constante 

de procura do silêncio para silenciar-se: torna o silêncio movimento. 

A tentativa de “descobertas” se mostra infrutífera. A retirada da superfície que esconde o 

significante é, talvez, o que caracteriza sua integridade essencial, isto é, o silêncio que a compõe. 

A fala (a língua que se move) é vã: falar os segredos é, também, destituí-los de sua natureza. 

Há um movimento tanto consciente quanto “distraído” (afinal, ambas seriam instâncias de 

um mesmo signo correspondente, como afirma Merleau-Ponty) estipulado no percorrer do poema. 

É ele, primeiramente, o não entender: "Quem os entende?" (HILST, 2017, p. 83) e então, fazer-se 

estático: "Fazer parte da paisagem" (ibdem, p. 83). O movimento torna-se sem sentido, o “passear 

pela palavra” já não é cabível: "Em vão tenho procurado"; "Em vão a língua se move"; "Em vão 

nos locomovemos"; "Até quando estas andanças?/ E até quando estes passos?" (ibdem, p. 83). É 

importante notar que o poema chama a um lugar de fala comum, isto é, não é, necessariamente, o 

eu que fala ao outro do poema: "quem" indica ainda um pronome indeterminado, não há quem os 

entenda. Os signos (definíveis em sua indefinição; o eu; o outro; o mundo a sua volta; os 

movimentos humanos, premeditados e, ainda assim, negligentes em sua abrangência) são então 

abertos em toda sua potencialidade significativa: não há nem sujeito nem objeto a que tal período 

se refira; há, senão, a presença destas instâncias definidas em sua ausência. Vemos, já no início do 

poema, o mal-estar do ser moderno/ contemporâneo que é definido em sua incapacidade de 

identificação com qualquer signo que o circunde (de forma interior ou exterior). 

Há, assim, a procura pelo que não está, primeiramente, da perspectiva temporal. O eu lírico 

busca a memória através da simplicidade da não-explicação infantil: "Tão distante a minha 

infância/ Pudor, beleza, invenção/ E o ouro da minha trança/ Não teve sequer canção./ Cresci tão 

inutilmente/ Quando devia ficar/ Debaixo das laranjeiras/ À sombra dos laranjais" (ibdem, p. 84).  

O tom da elegia é então estabelecido: há uma clara melancolia do eu lírico por não mais saber 

repousar na sombra, no que não-é: "Cresci, elegi palavras" (ibdem, p. 84). A elegia das palavras 

reverbera nos afetos, perde o sentido: "Qualifiquei os afetos." (ibdem, p. 84); qualificar, nomear é 

ir de encontro ao gesto que significa no poema; ao qualificar, perde-se a potencialidade 

significativa do signo. O eu lírico indica, então, uma espécie de lembrar e a possibilidade de re-

viver, tal qual o vestígio de quem fica com os olhos abertos por um tempo no escuro: "Diante dos 

olhos abertos./ Claridades, esperanças" ibdem, p. 84), isto é, o abrir os olhos na sombra possibilita 

a claridade; entregar-se a escuridão é, ainda, o que viabiliza a visão (ou, tal qual esclarece Merleau-
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Ponty, a invisibilidade é condição de existência da visibilidade). Assim, cor e vontade retornam 

(re-vivem), o eu lírico entrega-se à potência da sombra: "Em tudo a cor e a vontade" (ibdem, p. 

84), e, também por isso, lhe é concedido a visão do que não-está: “De ver além das distâncias” 

(ibdem, p. 84). Esse é o momento da entrega ao paradoxo e a potência da linguagem no silêncio: 

o porvir (o tempo que se define em sua ausência) é materializado na vontade (qualidade do ser que 

também se define no que ainda não-é): a presença da ausência é assim elegida em sua exuberância 

inegável no poema. O eu lírico abre-se a essa nova crença viabilizada pela visão do que não-está: 

"Depois as visões, as crenças" [ibdem, p. 84). A fala se faz, novamente, possibilidade. Fala, no 

entanto, de forma premeditada: "Algumas falas a sós/ Premeditadas vivências/ Graves temores na 

voz." (ibdem, p. 84). O eu lírico sugere, na sequência, que o pensar a vida antes acarreta em medo, 

isto é, a adolescência; o afã; a gana por viver certas coisas dilata o medo: "Graves temores na voz"; 

"Era ou não/ Abrasada adolescência?" (ibdem, p. 84). A voz, quando sai, é um temor, um silêncio. 

O poema parece incorrer sobre a jornada da vida: a melancolia e a vontade desse (re)viver 

um tempo outro (notemos aqui o lapso temporal que é aberto), talvez à semelhança da ingenuidade 

infantil e, por isso, uma potência de linguagem. Tal potência se torna ânsia por falar, ser, no 

entanto, o sujeito encontra-se destituído de tal possibilidade e o silêncio parece ser sua única saída. 

O silêncio que instaura nesse primeiro poema talvez se trate ainda desse receio, desse não-saber-

falar, desse querer. O percurso se estende, no entanto, em medo (consideremos a imagem da 

adolescência, ao final do poema, e sua indicação ao temor "Graves temores na voz" [ibdem, p. 84]). 

É assim que Hilda Hilst inicia o passeio pelo silêncio. Não somente se utiliza do movimento na 

linguagem para significar, como também torna o próprio poema (e sua sequência nesse capítulo) o 

passear. Passeio este, no entanto, que se transmuta em questionamento: “em vão nos 

locomovemos”; “até quando estas andanças?”. O passeio é então ressignificado: o passeio pelas 

palavras, torna-se o passeio pelo silêncio. Quando observa a impossibilidade espacial, transcorre 

também a esfera temporal (a infância), o eu lírico parece entender que “sair da redoma” do não-

explicável é inútil. 

 Como já mencionado anteriormente, Hilda Hilst faz uso extensivo de imagens que 

articulam o significante em seu entorno. Tal observação se mostra relevante na leitura de todos os 

poemas do livro, entretanto, nas cinco elegias aqui apresentadas, parece haver uma relação 

importante com a construção do silêncio no roteiro pensado. O leitor é tomado de imagens que, 

apesar de reconhecíveis no mundo material, parecem falar de um outro - uma outra linguagem, um 
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outro mundo de possibilidades, uma relação outra com o próprio eu. Frequentemente, utiliza 

desenhos (seus e de outros artistas) em diversas edições de suas obras de forma não tão “distraída”. 

Em sua poesia, predominam as imagens visuais, a fanopeia - embora, 

evidentemente, estejam presentes e sejam fortes a logopeia e a melopeia (...) Penso 

que ela aspirava a uma confluência ou síntese do verbal e visual. Ademais, queria 

a Poesia Total; que o poema se realizasse. Para usar os termos criados por Octavio 

Paz em O arco e a lira, que acontecesse a ‘encarnação da poesia’; sua projeção na 

diacronia, na vida. (WILLER, Cláudio, 2013, p. 130, Revista biblioteca Mário de 

Andrade) 

 

Como bem observa Willer, Hilda Hilst intentava a “Poesia Total”. Sua empreitada em 

Roteiro do Silêncio demonstra isso de forma veemente. Ela encontra uma maneira de desenhar o 

movimento do silêncio, ainda que esses movimentos sejam intangíveis, abstratos, se façam apenas 

na linguagem, o desenho desses movimentos rascunha o ser, seja ele a obra, o leitor, uma abstração 

ou uma imagem poética. 

 Vejamos, por exemplo, a segunda elegia: 

 

SEGUNDA 

  

O vocábulo se desprende 

Em longas espirais de aço 

Entre nós dois. 

Ajustemos a mordaça 

Porque no tempo presente 

Além da carícia, é a farsa 

Aquela que se insinua. 

Faço parte da paisagem 

E há muito para se ver 

Aquém e além da colina. 

Há pouco para dizer 

Quando a alma que é menina 

Vê de um lado o que imagina, 

Do outro o que todos vêem: 

 

O sol, a verdura fina 

Algumas reses paradas 

No molhado da campina. 

Ventura a minha, a de ser 

Poeta e podendo dizer 

Calar o que mais me afeta. 

Ventura ter o meu mundo 

E resguardá-lo das cinzas 

Das invasões e dos gestos. 

Ah, poderiam ter sido 

Encantados e secretos 

Aqueles brandos colóquios 

Que outrora se pareciam 

Às doces falas do afeto. (HILST, 2017, p. 85) 
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  Este poema enuncia um novo tipo de busca pelo silêncio: há um outro a que o eu lírico se 

refere e que, tanto quanto na primeira elegia, se mostra essencial para a significação. Lembremos 

o que Roland Barthes afirma acerca da dialética escrita x outro, isto é, que a escrita “está 

precisamente ali onde você não está” (1981, p. 159), ou que esse não-lugar seria ainda o começo 

da escrita. Assim, entender que, em última instância, a palavra (o poema) sempre precisa do outro 

para significar é entender também que falar torna-se possível somente através da contingência do 

eu no outro (tanto quanto do outro no eu). No início do poema, há uma clara ênfase às sibilantes 

em torno da palavra "espirais", talvez como gesto de alcance ao outro, ou mesmo como se, apesar 

de as espirais serem de “aço” e a palavra estar “entre” o eu e o outro, houvesse um esforço, um 

quiasma de unificação. 

Freud lembra também (conforme discutido anteriormente) que o amor (ou a paixão) é a 

única instância que diminui a distância entre o id e o ego. Dessa forma, pode-se pensar ainda que 

o eu que fala ao outro no poema é maneira de aproximar o id do ego, constituir o ser em unidade, 

ou ainda significar nesse entre lugar do sujeito - já que o tom de paixão no poema se pauta nesse 

lugar que não-está; ou ainda do que se desejaria ser ou estar. 

O vocábulo, a palavra, o signo em sua obviedade estruturante, se desprendem de suas 

amarras, de suas "espirais de aço" no entre-lugar, ou ainda, são envolvidos por tais espirais, num 

movimento de entrelaçamento. Abrir a possibilidade para ambas, isto é, abraçar o paradoxo (tornar 

desprendimento e entrelaçamento instâncias correspondentes ou complementares) é, também, 

expandir a abrangência do signo em sua vontade de significar. Vemos, assim, que outro é essencial 

para que haja o desprendimento (ou entrelaçamento) da estrutura significante, dando assim lugar 

ao vazio significante. O eu lírico alerta, no entanto, para a necessidade do ajuste da "mordaça", da 

prisão da palavra, da prisão significante, dessa que qualifica, que amarra o significado em seu 

enquadramento de forma. Relaciona tal aspecto, ainda, à expressão temporal: ao presente que 

possibilita a insinuação, a farsa da carícia - carícia talvez dessa estrutura significante que se 

aproxima em movimento dissimulado. Pode se referir ainda, por extensão, à modernidade em sua 

dissimulação relacional, na falsidade intrínseca às relações de aproximação: ajustar a mordaça 

seria, não obstante, ajustar-se, ajustarmo-nos, a esse tempo no qual o relacionar-se implica a 

insinuação (e qual tempo não o foi  assim?), reclama ainda uma possível falsidade de intenção, 

uma falta de verdade na relação significante. O eu lírico se coloca então como parte, parte da 
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paisagem, do poema, da palavra, do silêncio, consequentemente, que instaura no intervalo das 

palavras. 

Neste sentido, a poética de Hilda Hilst em muito se difere da crítica óbvia à modernidade e 

seu espaço, urbano por excelência; muito pelo contrário: o espaço da poética de Hilst é o campo, é 

a paisagem, é o poeta em transe nesse espaço significante viabilizado senão pelo campo (o escape 

do frenesi da cidade). Como já fora mencionado neste trabalho, esta talvez seja uma das maiores 

críticas da autora ao olhar moderno sobre a poesia: recusar o espaço moderno é ainda afirmá-lo em 

sua imposição sufocante. Não há poema, não há significante suficiente na cidade: é no campo, na 

paisagem que Hilda Hilst encontra seu lugar de “salto inspiracional”, como afirma Blanchot, sua 

noite, sua sombra fascinante, irrecusável.  

Quando se torna parte da paisagem, o eu lírico afirma que há muito além e aquém da colina. 

A colina: estrutura fixa; imutável; impotente em sua forma estruturante do campo, dá o tom da 

paisagem. Há, no entanto, muito para se ver além e aquém dela - tal qual o silêncio para a palavra 

(se tomarmos a palavra como forma estruturante a lembrar Barthes (1981) no sentido contingente 

do silêncio e a significação nesse lugar demasiadamente pouco e um pouco demais). 

 No decorrer das elegias, há um perpassar temporal, uma espécie de caminho, há uma ênfase 

no período da infância. Tal escolha indica, talvez, um lugar nostálgico, a memória, o fascínio 

daquilo que não-mais-está; mas que, no entanto, não se pode negar a presença. O inalcançável 

(tanto em termos temporais quanto espaciais) não deixa de ser repercussão dessa nova configuração 

temporal moderna. Se considerarmos ainda o sentido do gênero elegia como um elogio fúnebre, 

também vemos que cantar aquilo que se impõe como presença da ausência parece ser extremamente 

significativo neste livro. Engendrar, portanto, uma linguagem que se afirme no vazio significante, 

isto é, o silêncio, é coerente com a proposta que a autora parece incorrer neste roteiro. 

O poema continua: o eu lírico é (novamente, como na primeira elegia) parte da paisagem 

("Faço parte da paisagem" [HILST, 2017 p. 85]). Há, conforme já mencionado, uma exaltação 

melancólica um tanto mais notável, um enaltecer da "alma menina", da inocência, da pureza de 

significantes que não foram ainda cristalizados pelas instituições estruturantes da vida adulta, ou 

mesmo, da modernidade. O poema expõe agora, de forma mais clara, o paradoxo: o conflito entre 

a percepção da potência significante que a "alma menina" dá ao mundo x o que "os outros vêem": 

"Quando a alma que é menina/ Vê de um lado o que imagina,/ Do outro o que todos vêem:" (ibdem, 

p. 85). Tal sensação, sugerida pelo eu lírico, impõe ainda esse conflito do sujeito moderno (mundo 
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incompreensível x reconfiguração da identidade do homem) de forma que o eu sente-se 

impulsionado a significar (o mundo e a si) de acordo com a imposição externa. O eu faz dessa 

exigência um ato individual: a imposição externa sobrepõe aquilo que individualmente o sobressai, 

aquilo que o extravasa enquanto ser.  

 No entanto, o eu lírico sugere um escape a tal mal-estar: a poesia, o poeta, que, tornando-

se parte da paisagem, é capaz de absorvê-la em sua luminosidade inebriante. A imagem da campina, 

das reses paradas, da neblina ("O sol, a verdura fina/ Algumas reses paradas/ No molhado da 

campina." [ibdem, p. 85]) impõe ainda uma imagem da luz em sombra (e, também por isso, tanto 

mais imponente, como diria Blanchot). Apesar da imagem da paisagem, há uma camada de 

mistério, de silêncio que ali também reside: os signos não encerram-se, não limitam ali sua 

potência, tornam-se, no entanto, pura contingência - há muito mais do que os olhos são capazes de 

ver. Se lembrarmos o que afirma Merleau-Ponty acerca do olhar como dispositivo viabilizador da 

significação através do entrelaçamento dos signos, ou ainda, possibilidade desse espaço 

significante (a carne), o poema se impõe de forma ainda mais veemente. Blanchot afirma ainda 

que   

o olhar encontra naquilo que o torna possível o poder que o neutraliza, que não o 

suspende nem o detém, mas, pelo contrário, impede-o de jamais terminar, corta-o 

de todo começo, faz dele um clarão neutro extraviado que não se extingue, que 

não ilumina, o círculo, fechado sobre si mesmo, do olhar. Temos aqui uma 

expressão imediata dessa inversão que é a essência da solidão. O fascínio é o olhar 

da solidão, o olhar do incessante e do interminável, em que a cegueira ainda é 

visão, visão que já não é possibilidade de ver mas impossibilidade de não ver, a 

impossibilidade que se faz ver, que persevera - sempre e sempre - numa visão que 

não finda: olhar morto, olhar convertido no fantasma de uma visão eterna. 

(BLANCHOT, 1987, p. 23) 

 

O olhar desencadeado pela solidão do eu (eu-lírico, poeta) é ainda o que impõe a visão 

daquilo que não-se-vê: abre a “impossibilidade que se faz ver” (tal qual a invisibilidade x 

visibilidade para Merleau-Ponty). Sontag afirma ainda que a experiência do silêncio na 

modernidade modifica o olhar: “As noções de silêncio, vazio e redução delineiam novas receitas 

para os atos de olhar, ouvir, etc. - as quais ou promovem uma experiência de arte mais imediata e 

sensível, ou enfrentam a obra de arte de uma maneira mais consciente e conceitual” (2015, p. 20). 

O olhar do eu lírico significa o silêncio tanto quanto o silêncio significa o eu lírico. E é então (ou, 

talvez, por isso) que o eu lírico diz que, “sorte” a dele, tendo em seu poder a manipulação da forma, 

da palavra, escolhe calar ("Ventura a minha, a de ser/ Poeta e podendo dizer/ Calar o que mais me 

afeta." [ibdem, p. 85]), pois assim abrange a potencialidade da imagem contingente: ao invés de 
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aprisionar em palavra, explora a contingência do silenciar (ou “impossibilidade de não ver”). 

Resguardar das invasões das palavras, dos gestos enrijecedores.  

Eis o papel do poeta: tornar o signo potência, imagem significante. O eu lírico afirma, em 

tom nostálgico, ter podido "proteger" os colóquios (lugar da palavra exposta - a própria via 

inevitável, o falar a que o poeta se vê encurralado), ter mantido sua essência secreta, encantada, 

seu afeto ("Ah, poderiam ter sido/ Encantados e secretos/ Aqueles brandos colóquios/ Que outrora 

se pareciam/ Às doces falas do afeto" [ibdem, p. 85]). Somente a imagem, imposta através do 

silêncio pode passar a doçura do afeto, daquilo que importa ser dito (ou significado) - a palavra 

nunca alcança, de fato, a fala do afeto - o que parece ser a busca constante do roteiro. 

  

TERCEIRA 

 

As coisas que nos circundam 

(Na aparência desiguais) 

Conservam em suas essências 

Ai, aquela mesma e triste 

Parecença. 

Difícil é escolher 

Ente viver e morrer. 

Difícil é o escutar-se 

E ao mesmo tempo escutar 

Rigores que vêm da terra 

Lirismos que vêm do mar. 

Auroras imprevisíveis 

Entre Platão e Plutão. 

  

Entre a verdade e os infernos 

Dez passos de claridade 

Dez passos de escuridão. 

Consinto que me surpreendas 

Dizendo palavras densas. 

O não dizer é o que inflama 

E a boca sem movimento 

É que torna o pensamento 

Lume 

Cardume 

Chama. 

Não tenho tido descanso 

Do falar de quem ama. 

Amor é calar a trama. 

É inventar! É magia! 

As palavras engenhosas 

E os teus dizeres do dia 

À noite não têm sentido 

Quando arquiteto a elegia. 

 

E sendo assim continuo 

Meu roteiro do silêncio 

Minha vida de poesia. (HILST, 2017, p. 85 - 86) 
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 Na terceira elegia, o eu lírico parece chamar atenção ao aspecto uno, sempre igual, e, 

também por isso, normalmente chato e entediante, de tudo que nos circunda. A própria palavra, por 

sua disponibilidade, torna-se vã, vazia de seu sentido pungente. Essa semelhança, a uniformidade 

do entorno, carrega também uma tristeza, melancolia, falta-lhe algo de “vida”: "As coisas que nos 

circundam/ (Na aparência desiguais)/ Conservam em suas essências/ Ai, aquela mesma e triste/ 

Parecença" (HILST, 2017, p. 85) . Por isso, é difícil escolher entre vida e morte ("Difícil é escolher/ 

Entre viver e morrer" [ibdem, p. 85]), afinal, tanto a vida quanto a morte representam risco, 

mistério, empreitada a ser percorrida sem a certeza das coisas que se assemelham, sem a segurança 

da palavra pensada, da vida estipulada, medida, igual, tediosa. Se torna difícil também escutar essa 

voz, interior que clama pelo que pulsa x o mundo exterior que reclama uma vida igual, estável: 

"Difícil é o escutar-se/ E ao mesmo tempo escutar/ Rigores que vêm da terra/ Lirismos que vêm do 

mar." (ibdem, p. 85).  

O paradoxo moderno aqui é muito bem inserido nesse conflito do eu que se vê sufocado 

por uma demanda externa que não coincide com a demanda interna. O paradoxo entre vida x morte 

também não se apresenta em sua obviedade: a vida não é necessariamente a escolha manifesta, 

aventurar-se por aquilo que não se sabe, pela sombra, pelo vazio significante - não há nenhuma 

imagem mais imponente do que a morte se quisermos pensar nesse grande vazio significante. Essa 

morte que se impõe enquanto imagem em si e não sombra do vivo. Essa morte abre as 

possibilidades da busca, da pergunta que suscitam a literatura de Hilda Hilst. Amaral e Souza 

(2016) ao comentar os estudos de Blanchot, afirmam que “do outro lado da morte e da compreensão 

está a literatura. Experimentá-la é cair além da possibilidade da morte, além da possibilidade de 

compreender, é chegar ao domínio onde ‘a conclusão se torna o desaparecimento de qualquer 

conclusão’” (AMARAL e SOUZA, 2016, p. 126). 

A contraposição construída nesses versos ("Difícil é o escutar-se/ E ao mesmo tempo 

escutar/ Rigores que vêm da terra/ Lirismos que vêm do mar." [ibdem, p. 85]) a saber, terra x mar 

x eu indica ainda uma dificuldade dessa aparente exigência do mundo em articular diversas 

compreensões (“escutar”, neste caso) concomitantemente: difícil é escutar “rigores da terra” 

(estruturas fixas, formas, remontam a imagem da rigidez) x “lirismos do mar” (imprime o tom de 

fluidez). Todas essas instâncias mencionadas nos versos carregam sua essência em forma, massa 

significante, no entanto, de formas opostas. Talvez o eu lírico ache na contraposição desses 

movimentos (com a interação do eu) uma ressignificação da própria forma. As auroras são ainda 
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“imprevisíveis”, isto é, da ordem do que não se estipula. A harmonia do ser é proveniente, então, 

da impossibilidade do ser-em-harmonia: o poema parece indicar uma demanda pela 

impossibilidade de segmentação das instâncias: por que não mar = terra = eu = auroras? Ao longo 

das elegias, o eu lírico  se declara parte da paisagem: não há dúvida de que é nesse entrelaçamento 

eu x outro x natureza que se encontra harmonia significante. 

A esse respeito, vale lembrar ainda que a modernidade, é, por excelência, a era da afirmação 

na negação; da definição no oposto. Pensemos na própria configuração estética a que nos referimos 

anteriormente: Compagnon (1996) nos lembra que o artista moderno se define na negação do 

burguês. 

 Há no poema, então, uma progressão na construção da imagem do paradoxo: verdades x 

infernos ("Entre as verdades e os infernos" [HILST, 2017, p. 86]). Hilda Hilst eleva aqui a imagem 

do paradoxo para, talvez assim, contemplar este entre-lugar significante: é entre a verdade e o 

inferno que a poesia, o significado acontece. É, senão, o caminho a ser percorrido (“os dez passos 

de luz e escuridão” se encontram num mesmo vazio significante) que viabiliza a conjunção das 

instâncias. Hilda Hilst ressignifica até mesmo o paradoxo: o entrelaçamento de duas instâncias 

aparentemente tão opostas, é o que possibilita o florescer do significado: não é nem verdade, nem 

inferno: é caminho. É então que a relação de significação se dá em seu ápice: finalmente, “Consinto 

que me surpreendas” (HILST, 2017, p. 86), isto é, eu e outro encontram-se em plena harmonia; 

habitam a mesma carne; coincidindo os gestos. A maneira de significar, a forma com que o eu 

lírico se permite ser surpreendido é através da imposição da densidade das palavras, isto é, da 

presença da ausência: do movimento de significação através da contingência do silêncio.  

Nos versos seguintes ("O não dizer é o que inflama/ E a boca sem movimento/ É que torna 

o pensamento/ Lume/ Cardume/ Chama." [HILST, 2017, p. 86), o poeta parece indicar uma espécie 

de “chave” para a leitura do roteiro do silêncio: fazer-se parte, de si, da paisagem, do outro, aceitar-

se forma significante em sua fluidez e volatilidade mais abrangente, dando espaço para que as 

palavras se organizem em seu vazio significante, para que o silêncio tome forma. Essa forma, que, 

é fixa, fundamental, mas nem por isso deixa de se caracterizar por sua fluidez - que é, em última 

instância o que realmente lhe dá sentido e potência de significação. A imagem do não-dizer como 

fogo (“O não dizer é o que inflama” [HILST, 2017, p. 86]) - este que, em sua forma não-definível 

impõe sua presença através do que reverbera, de sua abrangência e expansão progressiva é o 
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silêncio. O silêncio que viabiliza o movimento dos possíveis sentidos no poema, tal qual afirma 

Orlandi (1993).  

Sair do lugar de obviedade da procura por definição: a estabilidade só é possível se o poeta 

se torna parte, se se faz eco, para usar as palavras de Blanchot, desse silêncio que atravessa, que 

devora, que fundamenta a própria existência da palavra. A não enunciação, a não prescrição daquilo 

que se espera, a saber, a palavra, é o que possibilita o movimento da significação (que se dá no 

pensamento) através das formas: “lume, cardume, chama”. A escolha lexical aqui é da ordem do 

que não nomeia, ao contrário, essas palavras indicam, sugerem, insinuam movimento, expansão, 

fluidez, vida pulsante, significante. Hilda Hilst demonstra que seu intento em dar o percurso, o 

roteiro do silêncio parte do pressuposto de que isso jamais será possível caso o poeta não se faça 

ruído, som, imagem, movimento, presença do silêncio através da interrelação que constrói com as 

instâncias significativas que o rodeiam, a começar pela paisagem e pelo outro. A entrega do eu é 

fundamental. 

 O poema prossegue demonstrando que o eu lírico ainda está nesse movimento do não mover 

os lábios ("E a boca sem movimento" [ibdem, p. 86]), isto é, do não-falar. Se diz cansado de tanto 

falar de “quem ama”, afirma então que “Amor é calar a trama” (ibdem, p. 86): não há entrega mais 

verdadeira e, também, mais difícil do que aceitar o calar - eu e outro, novamente, encontram-se na 

possibilidade da impossibilidade, aceitam-se em suas contingências. Talvez por isso, o poema 

demonstre uma espécie de satisfação em “alcançar” este fascínio que é o amar em seu 

desprendimento de explicações. André Gorz diz, em Carta a D., que "(...) o amor é o fascínio 

recíproco de duas pessoas por aquilo que elas tem de menos dizível, de menos socializável; de 

refratário aos papéis e imagens delas mesmas que a sociedade lhes impõe; aos pertencimentos 

culturais" (2018, p. 30). Amar é, ainda, adentrar o silêncio do outro, é coabitar um mesmo espaço-

tempo, abrir assim a possibilidade da lacuna temporal, é tornar possível a experiência do infinito. 

O entrelaçamento entre os silêncios do eu e do outro só é viabilizado no amor. Amar é fuga de 

todas as demandas externas, é o adentrar mais profundo do eu em si mesmo, é a conjugação mais 

completa entre eu-sujeito-outro; "é magia". 

Só ama aquele que foi capaz de morrer (Blanchot), de entregar-se àquilo que todos temem: 

o paradoxo de significar através da destituição da vontade de significar (Blanchot, em “O Espaço 

Literário” [1987] fala da impaciência como valor máximo da paciência do escritor). O eu lírico 

desprende-se das amarras até mesmo de seu objeto de desejo: amar só se torna possível quando é 
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destituído de todos os seus lugares de obviedade significante, isto é, amar sem objeto. Amar, 

entretanto, ao outro, amar ao eu, amar o mar, a terra, a aurora, amar a palavra em seu silêncio 

significante. Amar "É inventar! É magia!" (HILST, 2017, p. 86): não há forma de explicações 

óbvias, esperadas, não é ciência. Ao contrário: o planejar, o arquitetar da palavra ("As palavras 

engenhosas" [ibdem, p. 86]) perde seu sentido no tempo: da noite para o dia já se esvaiu ("À noite 

não têm sentido/ Quando arquiteto a elegia" [ibdem, p. 86]), enquanto a elegia, a que o poeta aqui 

se dedica, isto é, a homenagem, a melancolia do entregar-se a essa forma significante fora do seu 

lugar de obviedade, é duradoura: o paradoxo. O poeta aqui entende que a poesia é o viver, é o amar, 

é o experienciar em sua latência: o roteiro é o percorrer desse entre lugar. Entregar-se ao silêncio: 

somente assim é possível continuar por uma “vida de poesia”.  

Tanto os movimentos que imprime nas imagens (lume, cardume, chama), quando o espaço 

significante a ser preenchido no interstício dos opostos (claridade x luz; verdade x inferno, por 

exemplo) carregam essa terceira elegia de silêncio. A intersecção dos gêneros poema - elegia 

impregnam ainda mais o silêncio significante. A elegia ao remeter aquilo-que-já-não-está; o 

poema não só ao exigir o preenchimento do vazio significante entre os versos (e a folha que nunca 

é preenchida), mas também, ao conduzir o leitor a concentrar seus esforços de leitura nessa linha 

invisível, como uma espécie de trama, a conectar o sujeito com o texto e seu lugar de significação. 

É reconhecível o grau de desafio que isso imprime à leitura de tal obra, no entanto, como bem 

ressalta Sontag, apesar da dificuldade de recepção, o aspecto estimulante da arte carregada de 

silêncio é recompensador. Assim como afirmava Cage: silêncio não existe, o espaço vazio ainda é 

preenchido (talvez até mesmo por projeções); o volume é apreendido dado os outros 

preenchimentos no mundo (a percepção do outro relativiza o conceito). Isto é: “o ‘silêncio’ nunca 

deixa de implicar seu oposto e depender de sua presença: assim como não pode existir ‘em cima’ 

sem ‘embaixo’ ou ‘esquerda’ sem ‘direita’, é necessário reconhecer um meio circundante de som 

e linguagem para se admitir o silêncio” (SONTAG, 2015, p. 18). 

Nessa perspectiva, o silêncio é real na medida em que é preenchido por relações de 

significação: 

 

Um vazio genuíno, um puro silêncio não é exequível - seja conceitualmente ou de 

fato. Quando nada, porque a obra de arte existe em um mundo preenchido com 

muitas outras coisas, o artista que cria o silêncio ou o vazio deve produzir algo 

dialético: um vácuo pleno, um vazio enriquecedor, um silêncio ressoante ou 

eloquente. O silêncio continua a ser, de modo inelutável, uma forma de discurso 
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(em muitos exemplos, de protesto ou acusação) e um elemento em um diálogo. 

(SONTAG, 2015, p. 18) 

 

O silêncio é parte integrante do diálogo estabelecido no poema entre eu e outro, é ele que 

propicia a "vida de poesia" a que o eu lírico se entrega. 

Na quarta elegia, vemos que essa relação dialogal pautada no silêncio continua a ser 

desenvolvida: 

 

 

QUARTA 

 

Não te espantes da vontade 

Do poeta 

Em transmudar-se: 

Quero e queria ser boi 

Ser flor 

Ser paisagem. 

Sentir a brisa da tarde 

Olhar os céus, ver às tardes 

Meus irmãos, bezerros, hastes, 

Amar o verde, pascer, 

Nascer 

Junto à terra 

(À noite amar as estrelas) 

Ter olhos claros, ausentes, 

Sem o saber ser contente 

De ser boi, ser flor, paisagem. 

Não te espantes. E reserva 

Teu sorriso para os homens 

Que a todo custo hão de ser 

Oradores, eruditos, 

Doutos doutores 

Fronte e cerne endurecido. 

Quero e queria ser boi 

Antes de querer ser flor. 

E na planície, no monte, 

Movendo com igual compasso 

A carcaça e os leves cascos  

(Olhando além do horizonte) 

Um pensamento eu teria: 

Mais vale a mente vazia. 

 

E sendo boi, sou ternura. 

Aunque pueda parecer 

Que del poeta 

Es locura. (HILST, 2017, p. 86 -87) 

 

À semelhança da primeira elegia, o poeta abre este poema anunciando a presença, a 

necessidade do outro. É importante notar a progressão narrativa (do caminhar pelo silêncio) que 

vem sendo construída ao longo das elegias. Assim, o convite inicial ao outro pode indicar também 
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progressão da relação de entrelaçamento entre eu e outro que já vinha sendo articulada. O eu lírico 

chama, já no primeiro verso, ao outro: “não te espantes”. O eu lírico invoca ao outro na intenção 

de expressar também a vontade (desejo): que essa relação já estabelecida entre eu e outro não 

acarrete em espanto (mútuo). A vontade imprime ao poema, ainda, a potência, isto é, o eu em seu 

transmutar-se; em ser sempre outro - a vontade está sempre aquém e além do eu. O poeta quer o 

movimento, quer a transformação. Tal transformação, no entanto, requer certa imposição de 

rigidez: a paisagem. Não se trata, entretanto, de uma rigidez estagnada, pelo contrário, é, senão, o 

entrelaçamento com a paisagem, com a natureza; o sentimento de pertencimento; o fazer-se parte 

desse grande todo inerente à natureza.  

O poema é aberto com imperativo: “não te espantes”. Hilda Hilst escolhe, no entanto, 

verbos no infinitivo (“transmudar”; “ser”; “sentir”; “olhar”; “amar”; “nascer”; etc) para impor a 

vontade do eu. Tal vontade é expressa no presente, “quero”, e no pretérito imperfeito “queria” 

("Quero e queria ser boi" [HILST, 2017, p. 86]), o que indica um movimento, já estabelecido e 

observado nos outros poemas, possivelmente de algo que não foi completamente logrado. O 

infinitivo dos verbos “ser”; “sentir”; “olhar”; “ver”; “pascer”; “nascer” estipula então uma nova 

relação temporal da ordem do infinito: não se trata mais de algo que não foi, não há início nem fim, 

é percurso, é estado de percurso. Colocar-se como poeta nessa posição de ser parte, entronizar-se 

como elemento constitutivo desse todo: eis o que intenta o eu lírico; eis o seu roteiro de poesia (que 

é, em última instância, o seu roteiro de silêncio). Ao tornar-se parte da paisagem, da palavra, toma 

para si a posição mais integrada na natureza das coisas: não mais as perscruta: é; “junto à terra” 

(HILST, 2017, p.87).  

O eu lírico quer o entrelaçamento completo com a natureza, com a terra. Desenha, nesse 

poema, várias formas do que seria esse "ser" junto à terra, à natureza ("Ser flor/ Ser paisagem" 

[HILST, 2017, p. 86]), conjugando igualmente o valor daquilo que é preso à terra ("Amar o verde"; 

"Ser flor" [ibdem, p. 87]) com aquilo que passeia sobre a terra (o boi, os bezerros, os irmãos [ibdem, 

p. 87]): a harmonia dos elementos é que faz o todo. E então, “ter olhos claros e ausentes”: a presença 

da ausência é estabelecida através do olhar (para lembrar Merleau-Ponty). O olhar estabelece o 

“sem saber ser contente” - o vazio significante.  

Este verso nos oferece uma ambiguidade bastante intrigante: a leitura abre a possibilidade 

para que o “ser contente” se refira tanto ao “não saber” (não sei ser contente), como também pode 

ser entendido como enjambement com o verso seguinte, isto é, o “não saber ser contente” se 
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referiria ao (“não saber ser contente”) “de ser boi”, “ser flor”, “ser paisagem”. Talvez indique ainda 

um não alcançar humano desse contentamento que nasce e se encerra na natureza da paisagem: 

àquilo que, ainda que tentemos, é inatingível para o ser humano. Se pensarmos no percurso da 

melancolia acerca da insignificância das palavras estabelecidos nos poemas anteriores, é possível 

que haja ainda uma indicação de que o significado só é dado no interior do ser paisagem. Também 

é possível inferir tais coisas porque, em seguida, o poema prossegue alertando o outro, para que 

não se espante com os homens que, “a todo custo” hão de ser oradores, eruditos, homens de 

palavras rígidas, de significados e definições intermináveis para aquilo que não é, por natureza, 

definível.  

O movimento de fluidez, que vinha sendo estabelecido até então, é transmutado à imagem 

do rígido, fixo: os “doutores” e suas frontes e cerne endurecidos ("Oradores, eruditos,/ Doutos 

doutores/ Fronte e cerne endurecido." [HILST, 2017, p. 87]). O eu lírico repete então: “Quero e 

queria ser boi” (ibdem, p. 87), isto é, ser aquilo que implica fazer-se parte e mover-se na paisagem. 

O eu lírico quer ser boi antes de ser flor. Talvez também como indicação e ressignificação daquilo 

que o outro, o mundo incute “mais” valor: a flor é, normalmente, tida como imagem de beleza e 

desejo, diferentemente do boi. Ou ainda, remetendo à simbologia do boi enquanto animal que se 

relaciona com o sagrado (e, por extensão, ao sacerdote), o boi representa força sem estar 

necessariamente vinculado à agressividade, muito pelo contrário: é o ser afastado de tudo aquilo 

que se refere às qualidades humanas. O eu lírico, sendo boi, torna-se, parte da paisagem, movendo-

se por ela “Um pensamento eu teria: mais vale a mente vazia” (HILST, 2017, p. 87). Mais vale ser 

parte desse todo do que ser objeto de desejo cheio de expectativas/demandas, ou ainda, ser imóvel 

nesse lugar que, sendo boi, torna-se ternura ("E sendo boi, sou ternura" [ibdem, p. 87]). Se 

pensarmos, ainda, na valorização oriental7 do boi, assim como do silêncio enquanto forma legítima 

(e essencial) daquele que perscruta a paz, a ternura, o boi impõe, também, a imagem do silêncio.  

Hilda Hilst encerra, então, o poema com três versos em espanhol (notemos aqui a 

intencionalidade de brincar com a língua: o núcleo significante não se dá de maneira esperada, 

óbvia): “Aunque pueda parecer” (ser boi, ser parte) “Que del poeta/ es locura” (ibdem, p. 87). 

Ainda que pareça loucura ser boi, ser ternura, como vimos na terceira elegia, a "parecença" é 

sempre a mesma e é triste; o poeta é aquele que coloca os signos em xeque; os movimenta através 

 
7 Afinal, o que se entende por modernidade, é, substancialmente, ocidental. Assim, há no poema a desvalorização do 

moderno ocidental como tentativa de escape do mal-estar proveniente desses valores. 
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do silêncio circundante. Nada é o que parece: é assim que o eu lírico encerra o poema. "E sendo 

boi, sou ternura" (ibdem, p. 87): ser parte da paisagem, ser este que passeia por ela, ser junto à 

terra é, ainda, ser afeto/ ternura. Não mais a melancolia, a impotência de qualificar os afetos, ao 

contrário: agora sou o afeto. Mas ser e não qualificar (ou qualificar no vazio) é “loucura” (para o 

mundo, que vive da superficialidade de signos; para estes - “doutos doutores” - que observam a 

beleza da flor, mas não a do boi). A linguagem do silêncio, impõe-se assim, como imagem do 

movimento do boi, este que, em sua ternura, atinge esferas do sagrado (daquilo que não se é capaz 

de definir) de forma muito mais efetiva do que com, por exemplo, a obviedade e rigidez da flor. 

  

QUINTA  

 

É tempo para dizer 

Se prefiro o teu amor 

Àqueles, aos doces ares 

Da minha campina em flor. 

Tu que projetas e inventas 

Estruturas ascendentes 

E sonhas com superfícies 

Além destes continentes 
Tu que conheces melhor 

As coisas do querer bem 

(Porque até agora te quis 

E antes não quis ninguém) 

Tu, bem o sei, me presentes. 

E mais ainda, me vês 

Tão perto do querer ser 

Deste amor sempre contente… 

Ah, descantares, lamentos, 

As leves coisas do tempo 

Têm seu tempo e seus altares. 

É tempo para escolher 

O anoitecer nas planuras 

E o contemplar luaceiros 

E é tempo para calar 

A estória dos meus roteiros. 

Paisagem, tu me alimentas 

De verde, de sol, de amor. 

E numa tarde tranquila, 

Nos longes, seja onde for 

Lembra-te um pouco de mim: 

Que eu morra olhando as alturas. 

E que a chuva no meu rosto 

Faça crescer tenro caule 

De flor. (Ainda que obscura.) (HILST, 2017, p. 87-88) 

 

 A quinta e última elegia, é composta por uma única estrofe de 33 versos. Como se nota, 

apesar de escolher a forma em verso (talvez como dissimulação do movimento em imagem 

significante, como mencionado anteriormente), a organização das estrofes não é fixa. A escolha 
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por uma última elegia elaborada em apenas uma estrofe não parece, no entanto, ser deliberada. A 

leitura em uma única e longa estrofe se assemelha a um último (e longo) suspiro, mas também a 

um grito, premeditado, certeiro, definitivo. Hilda Hilst (res)significa até mesmo (ou 

principalmente) a própria forma neste poema. Se pensarmos no gênero elegia segundo a tradição 

greco-romana, isto é, caracterizado por ser uma espécie de canto melancólico, normalmente 

relacionado à perda de algo (alguém) ou à (inevitável) passagem do tempo, vemos que sua escolha 

é tão deliberada quanto intencional. Conjuga até mesmo no gênero a melancolia do já-não-ter com 

o movimento temporal. Reconhece, antes mesmo do primeiro verso, um outro (afinal, a elegia era 

normalmente dedicada à alguém); a falta; a lacuna, além de impor a imagem do morto (não 

esqueçamos das possibilidades abertas pela imposição da morte na linguagem, segundo Blanchot) 

antes mesmo de atribuir palavra ao poema. Hilda Hilst inicia o Roteiro do Silêncio com a 

elaboração do silêncio através da elegia, antes mesmo de tentar perscrutá-lo. Como vimos, o poema 

que abre o livro, uma espécie de "epígrafe", já anunciava: "Não há silêncio bastante/ Para o meu 

silêncio" (ibdem, p. 81). Antes mesmo da tentativa de prescrever o silêncio, já parece ter 

conhecimento de que não ergueria o silêncio através da palavra, mas o logra através do gênero. 

Ainda assim, a tentativa é necessária: o caminho é, senão, silêncio. Por isso o roteiro: o silêncio 

tangenciado, construído no intervalo do edifício de palavras (para lembrar Merleau-Ponty) é, 

também, silêncio; movimento. 

Novamente, a quinta elegia é aberta com o “reconhecimento” do outro. No entanto, neste 

poema mais do que nos anteriores, parece haver uma progressão no relacionamento estabelecido. 

No segundo verso, o eu lírico já reconhece o “amor” ao outro. Parece haver uma ambiguidade, uma 

necessidade de escolha entre o amor e a paisagem (o amor à paisagem, à campina, aos ares do 

campo). O poeta diz que o outro é aquele que inventa “estruturas”, indica um movimento vertical 

("E sonhas com superfícies" [HILST, 2017, 87, grifo nosso]), uma relação mais rígida estabelecida 

com o eu. Há uma espécie de conjugação: abertura temporal, articulação do infinito quando o outro 

articula estruturas verticais mas sonha com superfícies ("Tu que projetas e inventas/ Estruturas 

ascendentes/ E sonhas com superfícies" [ibdem, p. 87, grifo nosso): é o conjugar do todo. Há 

também um indicativo de que o outro é que estabelece essa relação do além: que sonha com outros 

continentes (8º verso) - e que se opõe ("É tempo para escolher" [ibdem, p. 87]), no entanto, à 

paisagem que o eu lírico constrói do aqui-agora ("O anoitecer nas planuras/ E o contemplar 

luaceiros" [ibdem, p. 88]).  
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Tal oposição, joga, no entanto, com o paradoxo: é transmutada em união entre distante x 

aqui; entre o infinito de "Estruturas ascendentes" (ibdem, p. 87) x o infinito que possibilita o fixar 

na superfície. Trata-se, senão, de um conjugar aqui-agora-antes-depois-horizontal-vertical. Eu e 

outro são a potência viabilizadora para que tal união se dê. O eu lírico diz que o outro é quem 

“conhece melhor as coisas do dizer bem”. Mais uma vez o eu e o outro se sobrepõe numa relação 

de quiasma: é como se um não fosse sem o outro. Quem “conhece” é este outro a quem o eu 

interage, a quem se insinua no poema, mas que, no entanto, não se faz presente senão por sua 

ausência significante. Ao longo dos poemas, vemos essa espécie de jogo de "despersonalização" 

do eu, ou de sua constituição fundamentada na interação com o outro. Não haveria tal dimensão de 

entrelaçamento de signos e construção de significantes não fosse pela relação eu e outro 

estabelecida ao longo do roteiro.  

A aproximação se torna então o ser (“tão perto do querer ser” [HILST, 2017, p.88]): a 

atmosfera do poema se transforma no “prestes a”, no quase, naquilo que se aproxima mas não 

chega - pois chegar seria destituir a significação de seu lugar de abrangência. A aproximação é, 

ainda, do “querer ser” e não do ser. Pois o querer comporta, abre ainda mais as possibilidades do 

ser. O próximo verso (através das reticências) intensifica esse sentimento de algo que está “prestes 

a”; o que está para acontecer é o “amor sempre contente”. As reticências impõem um tom de 

melancolia, (também já recorrente na elegia), como se não pudesse falar desse “amor sempre 

contente”, dessa relação estabelecida entre eu, outro e tudo.  

A relação utópica, a única relação que talvez imponha a completa comunhão do ser, do 

amor, a conjugação do tempo-espaço na palavra “sempre”, que para além de significar infinitude 

(dado o percurso percorrido pela autora) tende a indicar muito mais esse lugar de plena coincidência 

temporal. Por não poder falar disso que o toma (ou falar com pungência através da suspensão de 

seu sentido; em sua ausência), o eu lírico inicia o próximo verso falando sobre os descantares, os 

lamentos: a melancolia, a elegia. O não-falar; o não-categorizar, deixa o eu à mercê da suspensão. 

Apesar de soar melancólico ("Ah, descantares, lamentos,/ As leves coisas do tempo/ Têm seu 

tempo e seus altares." [ibdem, p. 88]), não deixa de ser a melancolia (o conflito) do escritor, assim 

como afirma Blanchot a respeito deste que abdica de seu “trono do dizer”, para então tornar-se 

parte. Dessa forma, torna-se leve. A poesia que Hilda Hilst aqui elege permite a escolha (20º verso): 

permite o anoitecer, permite o silêncio da contemplação da lua; abre a fissura temporal (que tanto 

vinha se articulando nos outros poemas) para então, calar: “É tempo de calar” (ibdem, p. 88).   
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Através da paisagem na qual o eu sucumbe sua própria vida, tudo entra em harmonia: a 

paisagem alimenta o eu “De verde, de céu, de amor” (ibdem, p.88). O aqui conjuga-se com o 

porvir: o eu lírico fala deste lugar de pertencimento, de convivência com a paisagem, mas o outro 

indica ainda a imagem do que não-está, o alhures, o longínquo, o desejo, o fascínio: lembra-te de 

mim ("Lembra-te um pouco de mim:" [ibdem, p. 88]). Há ainda, o desejo da morte ("Que eu morra 

olhando as alturas" [ ibdem, p. 88]) em sua comunhão máxima com todas essas instâncias (o porvir, 

as alturas, o longe, a paisagem, o aqui, isto de que, agora, o eu se vê parte). O último desejo coloca 

em questão se se trata do agora ou do porvir, pois depois de desejar “que eu morra”, diz: “e que a 

chuva no meu rosto/ faça crescer tenro caule/ De flor” (ibdem, p.88). Seu maior desejo, tornar-se 

parte do todo é agora; é depois: é na lacuna, no lapso temporal desse todo que lhe é aberta a 

possibilidade de ser o todo. Octavio Paz diz que “aceleração é fusão: todos os tempos e todos os 

espaços confluem em um aqui e um agora” (1984, p. 23). Vemos aqui uma clara aceleração do 

tempo conjugada no poema. Até mesmo sua articulação em uma única estrofe (um único fôlego, 

como mencionado anteriormente) parece indicar essa aceleração - talvez por saber que essa seria a 

única forma de fazer significar a linguagem tangente às palavras. Compagnon afirma ainda que a 

modernidade é caracterizada por “uma distância em relação ao presente, ao mesmo tempo que 

afirma seu imediatismo” (1996, p. 25). Ou seja, o não-presente, ou sua projeção, é, também, uma 

forma de convergir um tempo outro no instante-agora. Tal qual o eu lírico nesta última elegia, que 

nos oferece esse espaço-tempo de aceleração, de distante imediatismo: a extensão das 

possibilidades abertas pelo silêncio.  

Percebe-se que o Roteiro do Silêncio se articula, principalmente, por uma linguagem que 

busque compreender o silêncio. Não no sentido de "entendimento", mas no sentido de instâncias 

que circundem a linguagem do silêncio. A autora parece querer buscar o silêncio que é intrínseco 

ao sujeito que se abre à significação de si no mundo. O silêncio é condição de existência da 

literatura; arte, é o que faz ver o silêncio na linguagem, e não o que a explica. A modernidade é 

impossibilidade; o poeta é, portanto, aquele se se assume também impossibilidade. A vontade de 

estar presente no roteiro é marcada, também, pelo comprometimento com o porvir. Assim, o 

paradoxo moderno se dá a partir da sobreposição da vontade do agora, com ânsia do futuro.  

Também por isso o mal-estar inerente ao sujeito moderno. Também por isso a vontade de expressar 

tal sentimento que, em sua essência, já se prova inefável. A busca por algo que tangencie qualquer 

possibilidade de expressão do eu se faz então prioridade do poeta. O Roteiro do Silêncio se coloca, 
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portanto, dentro de uma tradição de tentativas do artista moderno, no sentido de dar vazão à vontade 

do eu que não se vê dizível, ele abre a possibilidade pelo passeio da linguagem, abertura do eu no 

mundo, apaziguando assim (mesmo que minimamente) o sentimento de despertencimento a que se 

via sujeito.  
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5. CANTARES DO SEM NOME E DE PARTIDAS 

 

Publicado em 1995, Cantares do Sem-Nome e de Partidas é um dos livros mais curtos de 

Hilda Hilst. Apesar de ser composto por apenas 10 poemas, o livro não deixa o leitor desapontado, 

pois compreende uma de suas expressões poéticas mais bem articuladas. Assim como afirmamos 

anteriormente (através de Barthes e Merleau-Ponty), a brevidade se torna fator contribuinte para 

que haja tanto mais fascínio. Ao contrário de O Roteiro do Silêncio, onde perscruta o caminho do 

(o passear pelo) silêncio, aqui ela o canta. Hilda Hilst personifica o silêncio neste livro através dos 

movimentos de sentido que imprime a esse grande (abrangente; contingente; insuportável em sua 

forma restrita de palavra) Sem-Nome. Imprime, ainda, na imagem da Partida o tom do sentimento 

que permeia o eu quando se deixa tomar pelo silêncio. Torna a coincidência espaço-temporal 

realidade. Conjuga passado (partida) com o presente (o sentimento que fica da partida, que 

também não tem nome) com um desejo; uma vontade (que não deixa de ser a extensão do eu para 

o seu perpétuo; porvir; futuro) que o eu alcance o outro em sua jornada. Partida implica também 

movimento; progressão do outro que vai, e que, inevitavelmente, carrega parte do eu que fica. O 

eu que fica deseja então permanecer ecoando no outro - pois quando se canta a saudade imprime-

se o desejo de que o futuro se repita tal qual o passado.  

O livro faz convergir diversos signos incompreensíveis que o homem tenta significar na 

modernidade. Novamente, a sobreposição temporal (o passado, o presente, o futuro) é fator 

preponderante nos poemas. O sentimento de mal-estar inerente a tal tentativa de assimilação - isto 

é, vontade do eu de significar e alcançar o outro através de uma possível conjugação espaço-

temporal - é inevitável. O silêncio parece permear a vontade de fuga e de saída, concomitantemente.  

 Não há como ignorar, portanto, a maneira com que Hilda Hilst elege para articular as 

imagens em Cantares do Sem Nome e de Partidas. A começar pelo título:  lembremos que 

"Cantares" pode se referir (de forma geral, o senso comum remete) aos cantares de Salomão. Há 

algo de religioso e também de lírico nesta escolha. Cantares (ou Cântico dos Cânticos) é o único 

livro da bíblia que expressa, exclusivamente, diálogo (declaração) entre dois seres humanos e não 

sua relação com o divino. No entanto, o amor e o desejo que expressam é dotado de certo teor 

"sagrado". Trata-se de uma entrega mútua (eu - outro) através de versos carregados de lirismo. É 

também o único livro da bíblia que faz menção ao sexo (através de metáforas e símbolos) de forma 

mais explícita; canta o corpo; o desejo arrebatador que é intrínseco somente ao homem terrestre.  
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Entretanto, é também a conjugação do que é sagrado com aquilo que é mais carnal e inerente ao 

homem: o sexo; o desejo físico pelo outro. A polissemia intrínseca ao gênero também é 

significativo e indica cautelosa escolha de Hilst no título do livro de 1995.  

As duas epígrafes que abrem o livro são dignas de nota no sentido de preparar o leitor para 

as possíveis vias de significação dos poemas seguintes.  A primeira, de Luiz Vaz de Camões diz: 

"Ó tirânico Amor, ó caso vário/ Que abrigas um querer que sempre seja/ De si contínuo e áspero 

adversário...". Camões, reconhecido por escrever poemas líricos (novamente: a insígnia do cantar), 

canta nesses versos o paradoxo inerente ao amor: amar é sofrer. Talvez como referência à religião 

do amor: religião é dor; mas é consagração à esperança de salvação.  A epígrafe fala também da 

possibilidade de perpetuação (a dor advinda do amor é contínua) do ser através dessa dor que é 

amar. A segunda epígrafe que Hilda Hilst escolhe não é menos contundente: "Cubram-lhe o rosto, 

meus olhos ofuscam-se;/ ela morreu jovem", de John Webster. Apesar de ser conhecido pela 

predileção ao horror e violência, a citação de Webster elegida por Hilda Hilst trata daquilo que o 

homem não consegue enfrentar: a visão da morte; a dor.  

Se pensarmos ainda na relação do olhar com o estabelecimento de significação entre eu e 

objeto de apreensão (segundo a fenomenologia), inferimos que o verso fala sobre a impossibilidade 

de trazer sentido ao que o homem vê, isto é, a morte; a morte inesperada; jovem. Consideremos 

ainda a imposição da imagem da morte na escrita (de acordo com Blanchot, conforme já discutido 

anteriormente) suscitada nestes versos.  Em apenas duas epígrafes, o jogo imposto por Hilst já 

parece tomar forma: a irresolução do paradoxo amor x dor não deixa de ser real depois da era 

clássica, a modernidade (lembremos que esse livro foi publicado em 1995, portanto, podemos falar 

também em contemporaneidade) só acentua no homem a incapacidade de lidar com as expressões 

subjetivas, assim como com sua relação com o outro. 

É importante notar, ainda, que apesar de Hilda Hilst flertar constantemente com gêneros 

clássicos, ela não deixa de ressignificá-los em sua forma moderna. O conteúdo é agora mais 

relevante do que a forma - os versos do livro não acompanham o formato clássico. Além disso, ao 

retomar aspectos tradicionais, os rearranjando, reafirma a "tradição moderna" conforme discutida 

por Octávio Paz, isto é, fundamenta sua poética na mudança. Não canta o vislumbre da mulher; do 

homem; mas o fascínio pelo eu/outro; pelo isso; neutro, sem gênero. Define as categorias de 

paixão; amor; dor; saudade no vazio significante, na vontade. A vontade, ainda, que se caracteriza 

por ser tão lacunar quanto real. Impõe a morte em sua transfiguração: não é mais a morte cristã, 
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condenadora do eu; é a morte viabilizadora do estravazar do eu através da entrega ao risco. Ainda 

assim, não deixa de ser sagrado: tudo que flui do eu ao outro é silêncio; é possibilidade de redenção; 

escape do mal-estar. Sua capacidade de contemplar clássico; lírico; romântico; moderno; 

contemporâneo; vida na morte; eu no outro; Camões, Webster, Edgar Allan Poe (conforme 

exploraremos a seguir), tudo em um mesmo montante significativo é, de fato, impressionante. 

Como bem afirmou Willer, ela tenta a "Poesia Total"; ou para Paz, a "encarnação da poesia". 

 O presente trabalho procura, portanto, fazer falar aspectos do silêncio que permeiam este 

livro, tão rico em movimentos de sentido, através de 4 dos 10 poemas presentes nele. Ressaltar, 

ainda, algumas maneiras com que a "tradição moderna" (e o mal-estar à ela inerente) se faz presente 

nesse silêncio significante ao longo do livro. Os poemas selecionados, a saber, III, V, VII e VIII, 

tem o intuito de demonstrar as imagens que são articuladas ao longo do livro de forma mais 

emblemática. 

III 

 

Isso de mim que anseia despedida 

(Para perpetuar o que está sendo) 

Não tem nome de amor. Nem é celeste 

Ou terreno. Isso de mim é maravilhoso 

E tenro. Dançarino também. Isso de mim 

É novo: Como quem come o que nada contém. 

A impossível oquidão de um ovo. 

Como se um tigre 

Reversivo 

Veemente de seu avesso 

Cantasse mansamente. 

 

Não tem nome de amor. Nem se parece a mim. 

Como pode ser isso? Ser tenro, marulhoso 

Dançarino e novo, ter nome de ninguém 

E preferir ausência e desconforto 

Para guardar no eterno o coração do outro. (HILST, 2017, p. 511) 

 

 Neste poema, já de início, o leitor se depara com o paradoxo: a vontade (tudo aquilo que 

preenche o ser de forma entorpecedora) é por aquilo que se constrói no vazio (a despedida). O 

poema fala da potência que reside na vontade. O anseio do eu lírico é por aquilo-que-já-não-está: 

é o ápice do preenchimento daquilo que falta. Despedida é ainda o exato momento do que foi, é e 

ainda será; é a extensão do sentimento através do tempo. O pronome demonstrativo que abre o 

poema ("isso") indica ainda uma extensão do eu pelo tempo e espaço do discurso. Essa parte do eu 

que é estendida ao outro e ao mundo (quem se despede se despede de algo ou alguém) movimenta 

os significantes do poema já de início: não há delimitação de signo suficientemente abrangente 
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para fazer falar a fluidez, continuidade, a possibilidade do infinito que aparece no anseio do eu 

lírico. Os parênteses no verso que indicam tal necessidade de perpetuação ("Para perpetuar o que 

está sendo" HILST, 2017, p. 511) pode indicar ainda uma vontade de falar daquilo que não se 

consegue, mas de alguma maneira está ali, ou já esteve, ou estará – a temporalidade não se restringe 

a presença física: como delimitar os signos intrínsecos à "despedida"? Mas o eu não consegue se 

desvencilhar totalmente da necessidade de falar: o eu lírico cai na própria armadilha, quer falar, 

quer fazer aparecer o movimento significante. No entanto, faz isso sem delimitar o signo, ao 

contrário: preenche o vazio, torna real o silêncio significante.  

O Ser é questão infinita, se define em sua expansão temporal, na possibilidade da 

conjugação espaço-temporal. Não tem nome ("Não tem nome de amor" ibdem, p. 511), é pura 

potência ("Isso de mim é maravilhoso" ibdem, p. 511). Não é reconhecível numa esfera abstrata 

("Não é celeste" ibdem, p. 511), tampouco se materializa em dimensão terrestre ("Ou terreno", 

ibdem, p. 511). Tal qual o silêncio, "isso" é movimento na construção de sentido dessa vontade. A 

vontade é o próprio silêncio, é sua materialização de potência. O recurso utilizado por Hilda Hilst 

é o de demonstrar a realidade do silêncio mesmo sem torná-lo material: é pura metafísica. Assim 

como afirma Orlandi, não é necessário que se defina o silêncio em formas para que ele se mostre 

uma realidade. Não há nada mais fisicamente real e passível de prova do que a vontade. Além 

disso, a vontade conjuga aspectos intrínsecos ao eu com sua existência exterior, é a forma mais 

próxima da possibilidade da presença da potência do eu no mundo real.  

"Isso" brinca, ainda, com a impessoalidade do pronome: não é nem masculino, nem 

feminino, simplesmente é. Uma tentativa de neutro na língua portuguesa. O delimitar dos pronomes 

na língua portuguesa restringe as possibilidades de expressão do sujeito, pois ele tem que se definir 

necessariamente masculino ou feminino. Vale lembrar a tentativa de Clarice Lispector, em Água 

Viva, de chegar a um lugar de impessoalidade (que também parece ser a tentativa de Hilst) a partir 

do exemplo do pronome neutro no inglês "it":  

Mas há também o mistério do impessoal que é o ‘it’: eu tenho o impessoal dentro 

de mim e não é corrupto e apodrecível pelo pessoal que às vezes me encharca: mas 

seco-me ao sol e sou um impessoal de caroço seco e germinativo. Meu pessoal é 

húmus na terra e vive de apodrecimento. Meu ‘it’ é duro como pedra-seixo. 

(LISPECTOR, 1998, p. 30) 

 

Ou então: “A transcendência dentro de mim é o it vivo e mole " (ibdem, p. 30). O "it" para 

Clarice Lispector é o que possibilita uma outra esfera do eu; é o que abre as portas da 

transcendência. A transcendência está dentro e não fora e é, acima de tudo, impessoal; pronome 
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não definido ou definível. Hilda Hilst parece empenhar-se nessa mesma indefinição do eu que abre 

as possibilidades do transcender; ultrapassar as barreiras do tempo e do espaço. Como bem lembra 

Octavio Paz, "a operação poética consiste em uma inversão ou conversão do fluir temporal; o 

poema não detém o tempo: o contradiz e o transfigura” (1984, p. 11).  

Apesar da tentativa de impessoalidade, o pronome aparece como uma tentativa de 

delimitação de algo específico: é isso. Não é qualquer coisa; não é tudo: é uma coisa. O pronome 

demonstrativo denota, ainda, proximidade. "Isso" é tenro e dançarino: "E tenro. Dançarino 

também. Isso de mim" (ibdem, p. 511). Todas as imagens que o poema articula para descrever o 

"isso" remetem à movimento; flexibilidade, abrem as possibilidades de significação do signo ao 

invés de delimitá-lo. Diferentemente do Roteiro do Silêncio, aqui Hilst não parece procurar 

prescrever o silêncio, mas mergulha os versos nele; movimentando assim as possibilidades de 

significação e tornando o silêncio realidade. 

Isso de mim "É novo: Como quem come o que nada contém" (ibdem, p. 511). Novamente, 

a construção do significante se dá a partir do paradoxo: comer > preencher x o que nada contém > 

vazio, possibilitando a expressão da vontade do eu de forma contingente. O comer o que não 

contém, ou a imagem da oquidão do ovo ("A impossível oquidão de um ovo" [ibdem, p. 511]) nada 

mais é do que a imposição da presença da ausência. A potência da vontade, do silêncio, em sua 

materialização no mundo significante. Além disso, torna real a materialidade do vazio: apesar de 

ser impossível (talvez no sentido de tentativa ou mesmo de materialidade) a oquidão se faz 

presente; real; é. Não se pode esquecer, ainda, que o ovo remete à fertilidade; à nascimento; criação, 

ou, no cristianismo, à ressurreição. O ovo remete não só à uma vontade de expressão do eu, mas 

também é sua possibilidade de transcendência. Lembremos, mais uma vez, que a poesia de Hilda 

Hilst é sempre tomada de um teor sagrado; de uma tentativa de alcance do sobrenatural; metafísico. 

O ovo é metafísico. Cabe aqui, evocar, novamente, Clarice Lispector, afinal, ela nos lembra da 

impossibilidade de compreensão do ovo e, por isso, de sua importante essência transcendental (o 

que também parece ser verdade para Hilda Hilst): "Olho o ovo na cozinha com atenção superficial 

para não quebrá-lo. Tomo o maior cuidado de não entendê-lo. Sendo impossível entendê-lo, sei 

que se eu o entender é porque estou errando. Entender é a prova do erro. Entendê-lo não é o modo 

de vê-lo” (LISPECTOR, 2016, p. 304). Mais uma vez o paradoxo como maneira de significar: não 

entender/ ser impossível é a única forma de viabilizar sua existência.  
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Cristiano Diniz, importante nome no que diz respeito à pesquisas recentes sobre Hilda Hilst, 

afirma em introdução ao livro Fico besta quando me entendem (2013) que 

O trabalho literário é, para Hilda, ‘antes de tudo a procura de uma expressão para 

o já sentido e apreendido’. É preciso, portanto, alertar o Outro sobre o que - na 

concepção da poeta - ele está deixando de ver e de sentir. Todavia, não se pode 

deixar enganar: é obscuro o que é despercebido. Na verdade, ao que tudo indica, 

isso não tem importância. O que interessa é ser atento. E ponto. (2013, p.7) 

 

Como bem explica Diniz, o que importa é aquilo que deixa de ver/ sentir; o obscuro (a noite 

para lembrar Blanchot), mas, acima de tudo, a poesia de Hilda Hilst chama ao ser atento, a despeito 

de todo o resto. O que fascina é aquilo que não-está no poema; é aquilo que faz despertar no leitor 

esse outro lugar (do eu; do outro) que só é possível através do silêncio.  

Atentar, principalmente, para os possíveis símbolos; pistas, rastros na linguagem que abram 

o eu para essa nova interação com o mundo. A entrega ao não-entendimento é também a única 

forma de fazer sentido. Hilda Hilst parece jogar com a contradição para que a atenção não se perca. 

É como um aviso: não se engane; o que parece ser, não é. "Isso" de mim é "como o tigre", mas não 

qualquer tigre, é o tigre reversivo:  "Como se um tigre/ Reversivo" (HILST, 2017, p. 511). O tigre 

não é só um; não é o que "aparenta". Apesar de a imagem do tigre impor um teor de força; 

vitalidade; é também possibilidade da ambiguidade. Sua simbologia contém o bem e o mal, 

concomitantemente (o tigre é considerado a contrapartida do dragão). No budismo, o tigre é 

considerado esforço espiritual pois atravessa a selva na escuridão; se orienta pela lua nova; 

simboliza a luz interior. Ele é portanto, a conjugação de luz através da escuridão.  

Novamente: se lembrarmos o que afirma Blanchot acerca do atravessar da noite e a 

possibilidade da morte; do risco; da escrita no limiar do ser, vemos que essa hipótese é tão plausível 

quanto contundente. O tigre é, ainda, reversivo: aquele que voltou. É movimento; é ir; mas é 

também voltar; é ausência; é a vivência da partida na possibilidade do que volta; do povir; abre 

assim, o lugar da infinitude do eu através do tigre. Ademais, se pensarmos no reversivo como 

espelho do eu (o isso é também o eu visto no outro, além de ser o outro: joga com o 

desaparecimento elocutório do poema), compreende-se que o silêncio é fator fundamental na 

significação do eu, afinal, conforme afirma Merleau-Ponty, o espelho é a invisibilidade que torna 

possível o visível somente por sua condição de invisível (impossível - para relacionar também com 

a "oquidão impossível do ovo"). 

O espelho é, por excelência, esfera refletora do eu; abriga também a possibilidade do deus 

(daquilo que transcende). Para a cultura oriental chinesa, o espelho é ainda sabedoria contemplativa 
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e não ativa; luz. O tigre atravessa a escuridão e, assim, se faz luz: o paradoxo como forma de 

significação. O espelho remete, ainda, à água, isto é, movimento, fluidez do eu (no outro; em si). 

O eu é jamais estático: ele se perpetua no outro. Vemos, assim, que a fragmentação do sujeito na 

modernidade é o que o define. O mal-estar que seria inerente a ele (o sentimento de 

despertencimento; desarranjo no mundo) se torna forma de fazer sentido de si, de movimentar-se. 

No entanto, tal articular do eu só é possível se construído à maneira da linguagem do silêncio: é 

preciso que deixe espaço para que o eu flua, transpasse os muros da obviedade; da compreensão.  

A inversão da imagem do tigre pode representar, ainda, essa discrepância entre querer-ser 

e o que se faz-ser no mundo (a "parecença" das coisas são enganadoras, como vimos no Roteiro do 

Silêncio). Ser tigre pode ser também, vontade (veemência: "Veemente de seu avesso" [ibdem, p. 

511]) de mansidão ("Cantasse mansamente" [ibdem, p. 511]), devorar também (e porque não) o 

que há de manso e reversivo em sua existência: o tigre canta e não caça. 

O eu lírico vê no tigre uma extensão de si, ou sua possibilidade: a possibilidade de ser o 

avesso, de ser potência, de ser sem-nome, de ser vontade. O poema repete:"Não tem nome de amor. 

Nem se parece a mim" (ibdem, p. 511). Não há nome: não é amor, não se parece com o eu, mas é, 

ainda, seu espelho: o eu se vê no outro. "Isso" não pode ter "nome de amor" porque amor não está 

contido na palavra, mas é tudo que a extravasa através do outro, mesmo que o outro seja a projeção 

do amor; amar o amor, como afirma Freud. O amor implica, ainda, na necessidade de um outro: 

não há amor sem a relação; seja ela de qualquer ordem. Também "não se parece a mim", pois a 

"parecença" é enganosa: o que não conheço de mim é o que fascina. 

Além disso, como afinal olharíamos para dentro se não fosse pelo outro; pelo que há de 

externo, contrário ao eu? Tal qual a relação silêncio - palavra (para lembrar Sartre, o silêncio só se 

define a partir da palavra, e vice-versa). O eu vê na possibilidade do outro a conjugação da 

impossibilidade: ser tenro e marulhoso ao mesmo tempo, ser contradição é, afinal, se fazer inteiro; 

não deixa de ser coerência. "Como pode ser isso? Ser tenro, marulhoso/ Dançarino e novo, ter nome 

de ninguém/ E preferir ausência e desconforto" (ibdem, p. 511). O eu vê no outro tudo aquilo que 

anseia: dispor-se ao desconforto de contentar-se com a ausência, pois é somente na falta, no sem-

nome que a possibilidade de ser (de materializar o imaterial: guardar o infinito) se dá em sua 

amplitude, a possibilidade do infinito ("Para guardar no eterno o coração do outro" [ibdem, p. 511]), 

da continuação (perpetuação) do ser é assim aberta: através da entrega à ausência, à contradição, 

ao movimento (à dança). Para, então, "guardar no eterno o coração do outro". O coração, enquanto 
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símbolo daquilo que contrapõe a inteligência (razão x emoção) é, ainda, órgão central do corpo. 

No entanto, o eu confia ao outro o coração: o isso de mim, que alcança o outro, que se faz real 

através do silêncio que encerra, está contido no eterno; na fluidez, na perpetuação do tempo. Só é 

possível "guardar" (manter) aquilo que não está contido no eu: quando entrego é que obtenho. 

Novamente o paradoxo fazendo o sentido se movimentar na significação do poema.  

É importante lembrar que palavra e silêncio (quando abre a chave de compreensão através 

da oposição, abre o espaço do signo: compreende, assim, toda amplitude que esse possa vir a ter) 

impõe, ainda, uma importante possibilidade ao sujeito. Segundo Orlandi:  

(...) a linguagem é a categorização do silêncio, isto é, ela produz a sedentarização 

dos sentidos, as palavras representam já uma disciplinação da significação 

‘selvagem’ do silêncio. Assim, a produção verbal serve para a administração 

(gestão) do sentido. 

O dizer como ato que domestica o significar serve à asserção, à unificação do 

sentido e à unicidade do sujeito.  

A identidade - que exige coerência, unicidade, heterogeneidade disciplinada - 

produzida por nossa relação à linguagem nos torna visíveis e intercambiáveis, 

como sujeitos. 

Ao contrário, por sua relação com o silêncio, o homem se remete à continuidade, 

à contradição, à diferença, às rupturas, ao absoluto e à indistinção. (1993, p. 55, 
grifo nosso) 

 

A relação silêncio e identidade do sujeito é, portanto, indispensável na constituição do 

continuum. A vontade de perpetuação expressa pelo eu lírico no poema é feita possível quando 

esse se entrega à sua continuidade no silêncio (através da construção do significado que impõe na 

organização da silêncio na linguagem). Lembremos ainda que o sentimento de mal-estar causado 

pela incompatibilidade do eu com o que o rodeia limita suas possibilidades de expressão. O fetiche 

pelo porvir é também uma das grandes marcas da modernidade, como afirmamos anteriormente. 

Esse poema traz, portanto, possibilidade de reconciliação do homem com aquilo que o reprime: a 

angústia causada por seu próprio eu; juntamente com a de se sentir pressionado a expressar num 

mundo que exige palavra; entendimento, quando o que o apazigua é o não entender; é a 

impossibilidade; é o silêncio que preenche seu ser. Concilia o aqui-agora com a potência daquilo 

que ainda não é: perpetua a existência do sujeito nessa outra esfera "maravilhosa" que abre no 

interior do silêncio engendrado no poema.  

O segundo poema analisado traz também essa vontade; tentativa do eu de se estender 

através do outro; desejo de se significar na possibilidade de se perpetuar em outro. Assumindo sua 

essência plural; transfigurada; móvel. Vejamos: 
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V 

 

O Nunca Mais não é verdade. 

Há ilusões e assomos, há repentes.  

De perpetuar a Duração. 

O Nunca Mais é só meia-verdade: 

Como se visses a ave entre a folhagem 

E ao mesmo tempo não. 

(E antevisses 

Contentamento e morte na paisagem.) 

 

O Nunca Mais é de planície e fendas. 

É de abismos e arroios. 

É de perpetuidade no que pensas efêmero 

E breve e pequenino 

No que sentes eterno. 

 

Nem é corvo ou poema o Nunca Mais. (HILST, 2017, p. 512 - 513) 

 

 Este poema é a expressão latente da crise do sujeito (não há um eu assinalado 

especificamente) com a movimentação da temporalidade em sua forma mais contundente. Não há 

forma mais abrangente de fazer convergir tamanhos elementos se não no silêncio. 

Sem dúvida alguma, o poema faz referência explícita ao famoso texto de Edgar Allan Poe, 

O Corvo. Considerando que Poe, emblemático poeta romântico, também conjuga o paradoxo de 

amar x sofrer; viver x sombra; morte, não se deve ignorar a insígnia que isso impõe à leitura do 

poema de Hilst.  

O livro de Cantares na bíblia (já vimos aqui, a relação do título do livro de Hilst com a 

possível simbologia daquele escrito por Salomão) diz que "o amor é forte como a morte" (BÍBLIA, 

2007, p. 654). Caio F. Abreu, em Pequenas Epifanias, afirma também que "a perda do amor é igual 

à perda da morte. Só que dói mais." Pois  

quando você perde alguém que você ama, e esse amor - essa pessoa - continua 

vivo (a), há então uma morte anormal. O NUNCA MAIS de não ter quem se ama 

torna-se tão irremediável quanto não ter NUNCA MAIS quem morreu. E dói mais 

fundo - porque se poderia ter, já que está vivo (a). Mas não se tem, nem se terá, 

quando o fim do amor é NEVER. (ABREU, 2006, p. 30) 

  

O poema de Edgar Allan Poe conjuga as duas instâncias: morte e amor, isto é, o "nunca 

mais" é ainda mais irremediável e definitivo. O "nunca mais" aparece no poema de Poe como a 

única fala do corvo; é, também o nome do corvo, ser sombrio que intensifica a dor do eu lírico. Ao 

passo que o faz reviver a paixão passada. O "nunca mais" carrega o emblema desse grande 

contingente de dor e amor, juntos: nunca mais o amor; a dor, no entanto, é ainda mais dilacerante 

na afirmação nunca mais.  
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Hilda Hilst abre o poema com o "Nunca Mais". É muito improvável que tal escolha seja 

ocasional. O "Nunca Mais" é, aqui também, personagem. No entanto, a afirmativa que abre os 

versos já instaura o tom do poema: não se engane, nem mesmo a instância mais (aparentemente) 

fixa - o tempo - é óbvio. "O Nunca Mais não é verdade" (HILST, 2017, p. 512). Neste poema, mais 

uma vez, vemos que o aspecto do contínuo do tempo, isto é, o infinito, se torna o personagem 

principal. Não é só pelo indicativo que a letra maiúscula nos dá, mas também por ser o fio condutor 

da temática do poema. No percurso daquilo que consideramos verdade (o Nunca Mais, o destino, 

instância rígida, tão certo quanto a morte), há movimento, ilusões, aparições: "Há ilusões e assomos, 

há repentes" (ibdem, p. 512). Há, também, a possibilidade de ser uma tentativa de ressignificar o 

clássico: os signos estipulados no poema de Poe são colocados no jogo; flexibilizam-se. Afinal, 

não seria essa a premissa da modernidade? Reorganizar as maneiras de significação do eu a partir 

da tradição (a reafirmação da tradição através de sua negação)? Trazer ao presente o passado, 

instaurando assim, a vontade do porvir. 

Nada é tão estático; fixo quanto parece: há "subidas" (assomos), movimentação. Há 

repente: tanto enquanto elemento surpresa, quanto "aquilo que é junto ao chão", segundo a 

botânica; aquilo que é parte da terra; da natureza (podemos pensar também na oposição assomos 

= subida x repente = descida à terra); repente pode ser ainda "andar de rastros". Se pensarmos na 

palavra enquanto "rastro" do silêncio (para lembrar Barthes), podemos inferir que o poema também 

diz respeito à enunciação dos signos em rotação: trata de movimentar o lugar da obviedade. 

A Duração, que também é personificada no poema, é, ainda, o outro lado do Nunca Mais. 

Talvez tal qual o outro se faz o espelho do eu (para lembrar Merleau-Ponty); a duração seja espelho 

do nunca mais. Como bem já vimos, a modernidade é, senão, conjugação, jogo de opostos, 

movimento (da identidade do sujeito; de sua maneira de habitar e entender o mundo).  

"O Nunca Mais é só meia-verdade" (HILST, 2017, p. 512). Tornar o Nunca Mais “meia-

verdade” é, ainda, flexibilizar as instâncias do fixo, movimentar as possibilidades das relações de 

sentido, é instaurar o silêncio como fundamento da s\linguagem de significação do poema. "Como 

se visses a ave entre a folhagem/ E ao mesmo tempo não" (ibdem, p. 512). Tal qual a imagem 

(móvel) da ave entre as folhas “mas ao mesmo tempo não”, isto é, o movimento da duração, do 

infinito, do Nunca Mais, é móvel, perpetua-se e, por isso, é passível de ser e não ser 

concomitantemente.  
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Os próximos dois versos aparecem entre parênteses: "(E antevisses/ Contentamento e morte 

na paisagem)" (ibdem, p. 512). O outro entra no jogo: a segunda pessoa do singular que aparece 

anteriormente, "como se visses" "e antevisses", também indica movimento: o eu que tanto aparecia 

nos outros poemas, aqui, se faz presente na imagem do outro, o eu é também o outro. No entanto, 

jogar com a ausência de sujeito em primeira pessoa é também movimentar os signos do poema: a 

interpelação do outro o sem-nome; o Nunca Mais e a Duração é que trazem à tona a significação. 

A relação de significação é estabelecida através do olhar fenomenológico ao movimentar a esfera 

temporal: o outro vê antes de antever. A inversão do ato de ver chega através do outro que encontra 

no leitor o eu. O leitor não tem outra opção que não adentrar na inversão (ressignificação) da esfera 

temporal que encontra no sem-nome possibilidade de coexistência. 

  A correspondência de morte e contentamento possibilitam ainda uma maior movimentação 

de seus signos inerentes. Sendo opostos (paradoxo) - morte e contentamento, neste caso - tornam-

se substância de uma mesma matéria. Tal qual Nunca Mais e Duração são, ao mesmo tempo, parte 

do perpétuo; da contingência do tempo. "O Nunca Mais é de planície e fendas./ É de abismos e 

arroios./ É de perpetuidade no que pensas efêmero" (ibdem, p. 513). Mais uma vez, não devemos 

ignorar o aspecto intertextual com O Corvo: a atmosfera sombria, assim como a possibilidade a 

partir da oposição morte x contentamento (amor) dialoga com o poema de Poe. Ainda, pode ser 

visto como uma tentativa de oco do poema romântico. Tal qual o eu se faz presença no outro, o 

poema de Poe se faz presença no de Hilst. Ademais, a referência a Poe pode ser lida também como 

emblema da arte que se assume decadente na modernidade, afinal, como vimos anteriormente 

através de Compagnon, a arte moderna fundamenta-se no que é perecível. O valor da arte se dá em 

sua instância modificável; flexível: retomar signos de Edgar Allan Poe, assumindo seu valor 

concomitantemente com sua não-verdade, fala também dessa literatura que se mostra efêmera: 

tudo é efêmero; até mesmo o clássico se transfigura em outro. 

O Nunca Mais é o tudo: ao estabelecer sua essência nos opostos (planície x fendas; abismos 

x arroios; perpetuidade x efêmero) há uma abrangência total do signo. Nada é o que "pensas": o 

outro é novamente colocado na relação de significação através da abrangência do paradoxo. O 

Nunca Mais é feito de opostos: planícies e fendas, ele é feito da intersecção entre o movimento que 

é criado por tal paisagem. Paisagem, esta, que é, ainda (se retomarmos O Roteiro do Silêncio), o 

próprio movimento que qualifica o eu, a abrangência da potência significante que reside no 

silêncio.  
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As imagens que a poeta estabelece para tangenciar o significado do Nunca Mais no poema 

estão repletos de infinito e movimento: nada mais imponente e passível de potência do que o abismo 

(se lembrarmos ainda Blanchot, podemos pensar na imponência da morte ou da noite como 

potência de significação na literatura), ou ainda, nada mais volátil e móvel do que a imagem da 

fluidez da água, do arroio. É assim, através da conjugação dos opostos, da interpelação dos 

movimentos que aquilo que se mostrava passageiro, se mostra perpétuo: o Nunca Mais se torna 

infinito, tal qual aquilo que se pensava eterno, se torna efêmero. Por isso o encerramento do poema 

desmonta o leitor: não se engane, se pensar que estás a fazer o eterno, torna-se efêmero. Que tal 

potência de significação, isto é, o Nunca Mais, continue no silêncio. Que o leitor não se engane: 

não é corvo, presságio, não é poema. Hilda Hilst não só persegue, perscruta o silêncio, como o 

personifica na imponente imagem do Nunca Mais, sem deixar de transformá-lo em realidade 

material.  

A sensação que fica do poema é tal qual descreve Orlandi: 

a significação não se desenvolve sobre uma linha reta, mensurável, calculável, 

segmentável. Os sentidos são dispersos, eles se desenvolvem em todas as direções 
e se fazem por diferentes matérias, entre as quais se encontra o silêncio. A 

materialidade do sentido não é indiferente aos processos de significação e a seus 

efeitos: o silêncio significa de modo contínuo, absoluto, enquanto a linguagem 

verbal significa por unidades discretas, formais. Eis uma diferença que é preciso 

não apagar. (1993, p. 47) 

 

A continuidade de significação ao longo do poema se dá por causa (e entre) d(o) silêncio 

que constrói a partir do edifício de palavras. Até mesmo a escolha por vocábulos neste poema 

incorpora a possibilidade de abertura dos processos de significação, como afirma Orlandi. Hilda 

Hilst não fala aqui somente da movimentação do eu no outro, mas também da possibilidade de sua 

extensão no tempo. Como afirmamos anteriormente, a flexibilização do id e do ego (segundo 

Freud) é sintomática do mal-estar de viver num mundo em que não haja possibilidade de fruição 

do desejo. A fragmentação da identidade do sujeito na modernidade é incorporada por Hilst através 

da sobreposição do eu no outro. Tornar o silêncio (tanto aquele aterrorizador da barbárie no mundo 

moderno quanto aquele que compreende o significado das coisas de forma mais abrangente) 

fundamento da linguagem é também apaziguar o sentimento de desconforto do eu. É fazer da busca, 

saída. Além disso, o eu que está no outro e se expande no tempo parece tornar-se o que se é - uma 

substância una e indivisível, o universo.  
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 O próximo poema brinca, no entanto, com outras esferas do silêncio que se abrem através 

da possibilidade de intercalação eu-outro: 

 

VII 

 

Rios de rumor: meu peito te dizendo adeus 

Aldeia é o que sou. 

Aldeã de conceitos 

Porque me fiz tanto de ressentimentos 

Que o melhor é partir. E te mandar escritos. 

 

Rios de rumor no peito: que te viram subir 

A colina de alfafas, sem éguas e sem cabras 

Mas como a mulher, aquela,  

Que sempre diante dela me soube tão pequena 

Sabenças? Esqueci-as. Livros? Perdi-os. 

 

Perdi-me tanto em ti 

Que quando estou contigo não sou vista 

E quando estás comigo veem aquela. (HILST, 2017, p. 513- 514) 

  

Neste poema, novamente, vemos a construção do sentido a partir da fluidez (movimento de 

significação) entre eu e outro - que se mostram intercambiáveis, são, em última instância, o mesmo 

ser. No primeiro verso tal relação já é estabelecida, a saber, do eu fluindo no outro como um 

continuum. Parece haver uma progressão tanto dos personagens (agora mais claramente 

estabelecidos numa relação eu - tu) assim como da substância que os liga, isto é, a possibilidade 

do perpétuo; infinito. O rio (que flui em sentido progressivo) encontra o adeus (que é a 

reverberação daquilo que já-foi): "Rios de rumor: meu peito te dizendo adeus" (HILST, 2017, p. 

513). Ou ainda: o que fiz de ressentimentos (também figura toda vontade do que poderia-ter-sido) 

impõe ao eu o movimento de partida, não sem se remeter à palavra que fica. "E te mandar escritos" 

(ibdem, p. 513): vou mas estendo a minha existência no outro através da palavra em movimento: 

mandar os escritos e não deixá-los (estagnação). Estender, assim também, o tempo que flui entre 

o eu e o outro. Eternizar na palavra aquilo que já foi, sem deixar, no entanto, de continuar. Se 

lembrarmos Merleau-Ponty, podemos pensar que a fluidez do tempo é, também, a carne que 

viabiliza o entrelaçamento entre eu - outro, ou ainda, coincidência espaço-temporal.  

Aquilo que flui, isto é, o rio, é de rumor. Rumor é som contínuo; remete também à 

polissemia; à sobreposição dos sons. A sinestesia no poema (através da conjugação da imagem do 

rio com o som do rumor) funciona como mecanismo de significação, tanto quanto, da manutenção 

da atenção do leitor (como diria Diniz, o que importa ao ler Hilst é estar atento). Trata-se daquilo 
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que se sente ao ler o poema e não do que ali se fala. A utilização da imagem visual (rio), com a 

sensorial (som do rumor) é também maneira de conjugar todas as possibilidades do signo. Mais 

uma vez, percebe-se a tentativa de Hilda Hilst em conjugar o tudo. O silêncio aparece aqui na 

constituição da linguagem, muito mais do que em sua procura (como vimos em Roteiro do 

Silêncio).  

O peito (que abriga os rios de rumor) remete também ao coração, que no poema anterior se 

referia ao outro (novamente: a brincadeira com o eu elocutório no poema como maneira de fazer 

falar a multiplicidade do ser: sou eu; sou outro; sou todos). Neste poema, no entanto, é no meu 

peito que abrigo o adeus do outro. A imagem que também aparece no título do poema, partida, é 

aqui personificada nessa vontade que flui do eu ao outro. O meu peito te diz adeus. O que diz, no 

entanto, são os rios de rumor, isto é, a expressão do silêncio (através da conjugação das instâncias 

sensitivas). O que estabelecem a relação com o dizer não é a palavra, mas é o que a sobressai. 

Esse jeito diferente de ser do poeta lhe daria a possibilidade de se colocar na 

experiência do Outro, de se colocar negativamente ali, ou seja, como aquele que 

não vê certas coisas nem sente determinadas emoções. Segundo Hilda, já numa 

entrevista de 1961, ‘o poeta é um mutilante, um devorador. Social ou não, 

hermética ou não, a poesia é válida pela comunicação que encerra, pela 

coletividade que o poeta traz dentro de si. Descobri-la é encontrar o entendimento, 

a emoção como uma forma precisa das inquietações comuns. E para tal é preciso 

sentir, sofrer, refletir. A aspiração do poeta é ter sobre si mesmo todo o peso da 

humanidade. (DINIZ, 2013, p. 6) 

 

A inquietação que fica ao ler Hilda Hilst é também a própria experiência de ser no mundo 

moderno: aquilo que me incomoda; me alcança, isto é, o silêncio intrínseco aos signos 

incompreensíveis, é também o que me possibilita saída; conforto. A entregar à perdição (que é o 

tema principal neste poema); àquilo que o eu não ultrapassa, isto é, ter sobre si o peso do mundo e 

o silêncio que isso encerra no eu, é também, solução a tal inquietação; mal-estar. 

Tal qual em O Roteiro do Silêncio, o eu é também paisagem (pensemos fluidez do espaço): 

o eu se declara "aldeia". É, ainda, aldeã de conceitos, de modelos, da teoria, que se desfaz, no 

entanto, na fluidez que estende ao outro. Neste poema, no entanto, o eu lírico sai do lugar de 

neutralidade ("isso") e assume-se ela: aldeã; mulher; aquela. Como vemos, não se assume apenas 

no pronome, mas também em adjetivo e verbo (pequena; vista). É aldeã, mas é também aldeia: é 

uma, mas é também todos. Talvez o "senso de inquietação"a que se refere Hilda Hilst seja mais 

latente no ser mulher no mundo. A temática do poema não parece priorizar uma crítica ao ser 

mulher, mas é, no entanto, categoria importante no poema. Talvez como maneira de se colocar no 
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poema (o poeta é o poema tanto quanto o poema é o poeta, para lembrar Blanchot [1987]: escrever 

é modificar-se; o poeta é tanto segundo o que escreve quanto escreve segundo o que é), mas 

também como forma de dissimular o signo: ser "isso" e ser ela, concomitantemente.  

Além disso, se pensarmos na simbologia da aldeã como aquela que se identifica no grupo: 

sua identidade, seu eu só é completado em relação ao grupo. Assim também se relaciona com a 

paisagem da aldeia: ela é parte da paisagem. Ela é aquela que guarda, que vive de passados 

(ressentimentos), anseia pela partida, anseia (no presente) por estender o seu tempo (passado) à 

partida (futuro) e assim tornar-se também fluidez; infinito. Ainda, tal qual lembra Blanchot acerca 

do escritor que se rende à morte da escrita por não reconhecer nenhuma outra forma de vida 

possível a não ser o estender sua própria existência à escrita: deseja o verbo (mandar-te escritos). 

O paradoxo moderno reside na ânsia do eu por permanência através da escrita ao passo que sabe: 

só é passível de fazê-lo quando entrega-se a partida.  

O eu lírico abre a segunda estrofe, no entanto, incluindo “o meu peito” ou no (dentro do) 

peito os “rios de rumor”: é dentro que a fluidez, a possibilidade do infinito acontece. Ao passo que, 

é na paisagem, vazia (sem éguas, sem cabras), mas com a vegetação apenas (alfafas), que a outra 

possibilidade do eu repousa, espera, em suspensão: a mulher, aquela. Ao estabelecer a relação do 

olhar com aquela (que é, senão, a outra faceta do eu) todo o resto se torna efêmero: livros, sabença. 

O entrelaçamento que acontece entre o eu e a mulher é tamanho que um se perde, se encontra no 

outro. Aquela que vê a outra que sobe (novamente: a imagem em movimento); vê, senão, a 

possibilidade de si mesma, a possibilidade de se estender em tamanho - ser grande. "Mas como a 

mulher, aquela,/ Que sempre diante dela me soube tão pequena/ Sabenças? Esqueci-as. Livros? 

Perdi-os"(ibdem, p. 513). O eu vê tal possibilidade no paradoxo: ao me saber pequena; me 

vislumbra; sobe a colina, me faz ciente de minha pequenez através de sua grandeza. O significado 

do eu se dá no enfrentar o oposto do outro: ao estabelecer tal relação de significação através do 

silêncio (imposto ao paradoxo) possibilita a abertura e abrangência do signo. Assim como já vinha 

fazendo nos outros poemas, ressignifica os sentidos de "sabença"; palavra; livros: eles se tornam 

parte daquilo que torna o eu pequeno ao vislumbrar a grandeza da mulher que se transfigura na 

paisagem, nesse grande vazio significante. 

"Perdi-me tanto em ti/ Que quando estou contigo não sou vista/ E quando estás comigo 

veem aquela. (ibdem, p. 514). Os últimos versos são a expressão ainda maior do quiasma eu-outro-

perpétuo: até mesmo quando um outro, terceiro ("veem”) tentam estabelecer relação de 
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significação com o eu, já não há apenas eu ou ela: há apenas unidade. A fluidez é atingida em sua 

máxima: a conjugação espacial (eu não sou vista em ti; quando tu estás em mim os outros veem a 

outra/ aquela) através da entrega temporal8. Acontece então a entrega ao paradoxo: ao perder-se, 

acha-se una. O silêncio é, novamente, feito real através de tal conjugação no poema.  

O poema entrega ao leitor a possibilidade de caminhar, juntamente com o eu, por essas 

delicadas vias de afeto. “É que na delicadeza, em geral, e também neste caso, o mais importante é 

o que com ela evita-se dizer” (LABRIOLA, 2008, p. 10). O poema abre a possibilidade da 

experiência do perder-se. Perder-se no outro; perder-se no tempo; no espaço; transformando-se 

assim na grande totalidade (do ser nessa conjugação espaço-temporal) juntamente com o eu lírico. 

O poema estende, ainda, a possibilidade do silêncio como forma canalizadora dos sentidos do eu. 

A maneira com que Hilst elege para fazer falar o silêncio (entregando o eu e o outro ao paradoxo 

de achar-se quando permite perder-se) é também maneira de enfrentar o mal-estar de viver num 

mundo de antagonismos. 

O próximo poema também fala dessa possibilidade encontrada no outro: 

 

VIII 

 

Aquela que não te pertence por mais queira 

(Porque ser pertencente 

É entregar a alma a uma Cara, a de áspide 

Escura e clara, negra e transparente), Ai! 

Saber-se pertencente é ter mais nada. 

É ter tudo também. 

É como ter o rio, aquele que deságua 

Nas infinitas águas de um sem-fim de ninguéns.  

Aquela que não te pertence não tem corpo. 

Porque corpo é um conceito suposto de matéria 

E finito. E aquela é luz. E etérea. 

 

Pertencente é não ter rosto. É ser amante 

De um Outro que nem nome tem. Não é Deus nem Satã. 

Não tem ilharga ou osso. Fende sem ofender. 

É vida e ferida ao mesmo tempo, “esse” 

Que bem me sabe inteira pertencida. (HILST, 2017, p. 514) 

 

 

 
8 A progressão que vem sendo feita ao longo do poema, de perpetuação do eu neste tempo outro é também expressa 

no verso "Perdi-me tanto em ti" (HILST, 2017, p. 514). Tal afirmação se remete, normalmente, ao discurso romântico 

(para lembrar Roland Barthes), "perder a noção do tempo", do eu e você no tempo - habitamos essa outra dimensão 

que só eu e você temos acesso. 
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 O último poema do livro Cantares do Sem Nome e de Partidas elegido para leitura neste 

trabalho, estabelece, novamente, possibilidade para a leitura do silêncio que se constrói através da 

interação eu e outro e da relação de entrelaçamento a que se dão, abrindo as portas do impossível. 

Atingir a fluidez do tempo (através da construção da linguagem no silêncio), da interação com o 

perpétuo parece ser aqui, mais uma vez, o mote do poema. Inicialmente, o poema abre uma 

instância do eu através da distância: "Aquela que não te pertence por mais queira" HILST, p. 514) 

é aquela que fala, não essa. Como se houvesse uma continuação do poema anterior, daquela que 

já não se reconhece em si senão no outro, aquela é uma instância do espaço-tempo inalcançável: 

não há possibilidade de alcance, nem mesmo no querer. Aquela não pertence ao outro, nem mesmo 

na vontade. 

O eu lírico explica então: "(Porque ser pertencente/ É entregar a alma a uma Cara, a de 

áspide" (ibdem, p. 514). Ser pertencer é, ainda, entregar-se a uma “Cara”, a um nome, é tornar-se 

paradoxo, serpente (áspide), escura e clara, negra e transparente, concomitantemente. A áspide 

simboliza ainda essa entrega à obstinação; à maldade (segundo o Dicionário de Símbolos). É tal 

entrega, ao paradoxo, ao nome, à personificação da maldade, obstinação (ou à ressignificação de 

seus preceitos) que abre a possibilidade do pertencer. Ser pertencente é entregar, é dar-se àquilo 

que, na aparência, é escuro, negro, mas que é também claro, transparente. 

O poema expressa o percurso do eu na tentativa de significar; na pergunta. Como já vimos, 

o deslocamento espaço-temporal do sujeito na modernidade causa-lhe imensa inquietação; mal-

estar. Buscar resposta já não parece possível, pois a ambiguidade é tão inerente ao ser quanto ao 

mundo, sendo portanto, a forma com que enxerga-se e enxerga o mundo. Hilda Hilst contempla tal 

busca (lembremos aqui que a busca é a "resposta"; saída para o eu) no poema através da entrega à 

ambiguidade na linguagem; categoria que só pode ser lograda quando abertas as possibilidades do 

signo, isto é, através de uma linguagem pautada no silêncio. 

Então, "Saber-se pertencente é ter mais nada./ É ter tudo também." (ibdem, p. 514). Quando 

se sabe pertencente, tudo se perde (note-se, aqui, que o poema não usa a negativa, ao contrário, 

afirma que tem o nada): o esvaziamento do signo é ainda preenchimento de possibilidades de 

significação; o sentimento de pertencimento remete ao preenchimento do eu. Também por isso o 

eu lírico afirma que, ao não ter, tem: a entrega ao paradoxo. Não ter é, ainda, ter. O silêncio não 

significa a ausência de sentido, mas sua imponência. A imagem que se segue a essa explicação (do 

que significa pertencer) não poderia ser mais imponente: "É como ter o rio, aquele que deságua/ 
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Nas infinitas águas de um sem-fim de ninguéns" (ibdem, p. 514). Ter o rio é entregar-se ao sem-

fim; sem-ninguém. É o contrário do que se pensaria ter: ter é, ainda, não ter, é deixar que a fluidez 

(através da imagem do rio) seja parte do eu para então, pertencer. As águas são infinitas e os 

ninguéns são sem-fim. A imagem da fluidez encontra o infinito: o infinito do tempo e o infinito do 

outro. Hilda Hilst contempla aqui o esvaziamento máximo do signo: tudo que preenche o eu é 

tomado pelo sentimento de esvaziamento do tempo e do outro. Articula uma poética inteiramente 

no vazio significante, no silêncio. O silêncio não fala, ele significa. É importante lembrar o que 

afirma Orlandi acerca da significação do silêncio a partir de sua afirmativa, isto é, naquilo que o 

constitui linguagem. Ao discutir as definições do silêncio dadas a partir de sua negativa, questiona: 

Como fazer aparecer a dimensão, por assim dizer, ‘otimista’ do silêncio? De início, 

propondo-nos uma concepção não-negativa de silêncio: o silêncio não fala, ele 

significa. A partir dessa concepção não o definimos negativamente em relação à 

linguagem (o que ele não é) mas em sua relação constitutiva com a significação (o 

que ele é) (ORLANDI, 1993, p. 42). 

 

 O silêncio é. O silêncio preenche a linguagem; abrange de forma muito mais completa as 

possibilidades de significação. Este poema (assim como os anteriores) joga com o limiar da 

linguagem: ao abrir as possibilidades do signo, torna o impossível (o silêncio) real. Sontag afirma 

ainda que, na modernidade "o artista é recomendado a se devotar ao preenchimento da periferia do 

espaço artístico, deixando em branco a área central de uso” (2015, p. 20). Reflexo de seu tempo, 

Hilda Hilst torna sua obra um grande "espaço periférico" significante, mostra que a "parecença" 

das coisas é triste (como afirma em Roteiro do Silêncio). Ressignifica o mal-estar proveniente do 

paradoxo de habitar um mundo incompreensível x ser também esse mundo incompreensível. 

Demonstra que a fragmentação da identidade do sujeito pode ser também sua maior ferramenta 

para fazer sentido e pertencer em si e ao mundo. Este livro em especial, a saber, Cantares do Sem-

nome e de Partidas, impõe, de forma muito perspicaz, tal fragmentação do eu. 

 Os versos que se seguem demonstram isso de forma muito clara: "Aquela que não te 

pertence não tem corpo./ Porque corpo é um conceito suposto de matéria/ E finito. E aquela é luz. 

E etérea" (ibdem, p. 514). Aquela, esse outro eu, (ou uma das próprias esferas do eu - como já vinha 

sendo desenvolvido nos poemas anteriores), é parte de um todo integrante, que flui, que é perpétuo: 

é luz; é etéreo; é feito de um outro tipo de matéria; não é corpo; não tem forma; "(...) Não é Deus 

nem Satã./ (...) Não tem ilharga ou osso" (ibdem, p. 514). Não é do bem ou do mal (se 

considerarmos os signos óbvios impostos à Deus e Satã, ou mesmo à áspide no verso anterior); não 

tem forma (ilharga) ou matéria (osso) daquilo que se reconhece como o ser. Pertencer é "não ter 
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rosto" (agora, a negativa é utilizada de forma enfática). "Pertencente é não ter rosto. É ser amante/ 

De um Outro que nem nome tem. Não é Deus nem Satã./ Não tem ilharga ou osso. Fende sem 

ofender./ É vida e ferida ao mesmo tempo, “esse”/ Que bem me sabe inteira pertencida" (ibdem, 

2017, p. 514). O sentimento de preenchimento; pertencimento se refere à tudo aquilo que flui desse 

outro (lugar; ser; tempo). O eu encontra no Outro (a personificação do outro através da letra 

maiúscula impõe um tom ainda mais sério à relação) possibilidade de estender sua existência 

limitada, cheia de de formas, nomes e tempos à esse outro lugar que "fende" (machuca ou separa? 

a ambiguidade aqui não pode ser irrelevante) "sem ofender"; que "é vida e ferida ao mesmo tempo"; 

que permite ao eu a expansão de sua existência de forma inteira. O sentimento de "pertencida" a 

que o eu lírico se refere no último verso vem também deste lugar que abarca todos os elementos 

do paradoxo. Os pares, aparentemente opostos (vida x ferida; machucar/ separar x a não-ofensa) 

tornam-se elementos complementares na significação. Lembremos que tais pares, para a 

fenomenologia, operam como instâncias interdependentes: um é condição de existência do outro - 

tal qual a invisibilidade para a visibilidade (para lembrarmos Merleau-Ponty), ou mesmo o silêncio 

para a palavra. 

Saber-se pertencente é ter mais nada. 

(...) É ser amante 

De um Outro que nem nome tem. (...) 

Que bem me sabe inteira pertencida. (ibdem, p. 514) 

 

 O recorte dos versos acima demonstra a retomada que o eu lírico faz no último verso. 

Resume, ainda, o caminho do eu poético ao longo do poema - e também do livro. O sentimento de 

pertencimento do eu está diretamente relacionado com perder-se (e, assim, achar-se) no outro; 

nesse outro que não-tem-nome; nesse lugar de imposição da ausência (ou do preenchimento do 

vazio, através do sentimento de pertencer). O poema joga também com a possibilidade do inverso: 

há também o sentimento do eu de achar-se na perdição (presente ao longo do livro). O eu se acha 

inteira quando tem mais nada (ou perde o que tem). O perder torna-se então maneira de ser inteira. 

Aquele que não tem nome (o Outro) é também o que sabe; o que detém a "sabença": é a 

sobreposição da contradição (do paradoxo) como única forma de significar. É, não obstante, a 

presença do silêncio movimentando os signos impostos à palavra como forma de significar o eu. 

Eis o que canta (canta no presente, também como forma de eternizar) Hilda Hilst nesse livro: é 

uma homenagem a esse grande significante sem-nome que habita esse outro tempo (partidas).  
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Cantares do Sem Nome e de Partidas estende ao leitor a experiência do silêncio; a 

experiência de encontrar-se inteiro quando aceita a impotência frente à um mundo 

incompreensível. Permite que o leitor percorra, juntamente com o eu lírico, as possibilidades que 

se abrem quando se entrega a tal paradoxo. O eu encontra no silêncio pertencimento; aceita a 

perdição como parte de si. Faz da matéria informe (o silêncio) aquilo que de melhor há em si, faz 

do si fruição; rio; aceita-se múltiplo (o eu é tanto o outro quanto o outro é eu); torna o silêncio 

realidade. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

"Não há silêncio bastante/ Para o meu silêncio" (HILST, 2017, p. 81). Os versos que abrem 

o Roteiro do Silêncio ainda ecoam como uma forma de alerta: aceite a impossibilidade, só assim 

há silêncio. Não se "conclui" uma leitura de Hilda Hilst, apenas interrompe-se, sujeita-se ao vazio 

que permanece. É muito difícil tentar fazer "ciência" daquilo que, em fundamento, já se declara 

contrário à toda razão. A tentativa no gesto poético de Hilst parece ser o total oposto àquilo que 

"se entenda". Seu único compromisso é a pergunta; a tentativa; é levar seu leitor à uma profunda 

consciência de que ser no mundo só se faz possível quando se perde. É, ainda, extensão; fulgor; é 

rio que flui sem necessidade de oceano, pois encontra no caminho propósito de ser. Hilda Hilst faz 

de sua tentativa, religião. 

 Percorrer as vias sinuosas, escorregadias, movediças do silêncio e, ainda assim, tentar 

"domá-lo"em algum tipo de forma (ou reverberação; sombra) é tão penoso quanto fascinante. Ter 

escolhido dois livros que, já no título, assumem sua identidade numa procura ou intenção do/ de 

silêncio não é casual. A tentativa foi, também, percorrer um maior escopo temporal. Afinal, a 

fruição do eu através do tempo parece ser recorrente se queremos falar em modernidade e, assim, 

na obra de Hilst. Além disso, parece haver um fator "cabalístico" na escolha por um livro publicado 

em 1959 e outro em 1995; respeitando assim parte do que é muito caro à Hilda: a busca por algo 

de metafísico, sobrenatural na arte, na vida. Como, oportunamente, afirma a própria Hilda Hilst, 

“é inútil ficar dizendo que um poeta ou um escritor precisam ser naturais, uma vez que eles são é 

diferentes, mais atentos, e captam coisas e estados emocionais que os outros não veem ou não 

sentem. Porque sabem que em tudo há sacralidade” (HILST, entrevista com Noelly Novaes, 1989). 

Hilda Hilst, definitivamente, "captou" esse outro e, sem dúvida, estendeu tal experiência a seu 

leitor. 

Ainda assim, tentar mapear o signo através do silêncio que Hilst engendra se mostra tarefa 

importante para que sua obra continue a ecoar. Em levantamento bibliográfico recente, Diniz 

(2018) elenca uma significativa presença de pesquisas relacionadas ao silêncio, assim como das 

duas obras que aqui comentamos. Sendo o Roteiro do Silêncio (1959) um pouco menos citado em 

índices indexadores (contando com oito entradas) do que Cantares do Sem Nome e de Partidas 

(1995) - com quatorze referências em trabalhos, segundo Diniz. Ainda, os temas mais comumente 

relacionados ao silêncio em Hilda Hilst seriam: o erótico; a morte; a divindade e a infância. Dessa 
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forma, percebe-se que a relação estabelecida com o silêncio na obra de Hilst se dá muito mais na 

ordem de construção de uma linguagem que faça falar diferentes instâncias do ser no mundo 

moderno do que o silêncio como temática. 

Ainda assim, ao lermos Roteiro do Silêncio no presente estudo, tentamos demonstrar de 

que formas a busca pelo circundante da linguagem através do silêncio pode, também, constituir 

temática relevante para a autora. Cantares do Sem Nome e de Partidas, por outro lado, parece ser 

a busca do eu por significar o mundo através da linguagem do silêncio, tornando-se essa linguagem 

matéria e não-matéria, uma substância universal.  Vale ressaltar, novamente, que uma das 

premissas que Hilst parece estabelecer em sua obra é a de que nada é tão rígido; ou fixo; ou uno 

quanto parece. Tentar designar apenas uma forma de perscrutar o silêncio em sua obra, seria, 

portanto, ir de encontro com o que parece ser uma de suas principais marcas poéticas. Cabe, 

portanto, apenas observar as tantas maneiras de demonstrar o movimento da linguagem do silêncio 

a que a obra da autora se dispôs. Ainda, ressaltar aspectos contrastantes do uso do silêncio em 

ambas as obras, tentando assim, refletir acerca da miríade de possibilidades estabelecidas quando 

a linguagem se pauta no silêncio.  

Hilda Hilst é conjugação; é sobreposição do bem e do mal; do sobrenatural e do terreno; de 

Deus e Satã; do eu no outro; é vontade; ânsia; é movimento; fruição do eu no mundo. Ler Hilda 

Hilst é aceitar que mal-estar convive com prazer; é silenciar quando se quer falar; é falar do 

silêncio. É consentir que silêncio seja, concomitantemente, ruptura e parte; esfera integradora da 

linguagem. Assim também, não faria sentido incorporar apenas uma teoria: a "contradição" (ou a 

conjugação de oposições) em um trabalho que fale de Hilda Hilst é também respeitar sua 

empreitada. O que é o silêncio em Hilda Hilst? É tudo e é nada; é movimento da linguagem; dos 

sentidos; é vontade do eu; é alcance do outro; é transcendência feita real. O silêncio é a expressão 

do eu no mundo. A escrita e, consequentemente, o silêncio que dela se faz possível, de Hilda Hilst 

é a entrega ao risco de pertencimento do eu no mundo moderno; de apaziguamento da 

incompreensível inquietação. É submissão à morte (de Blanchot) para que o eu se sinta, finalmente, 

vivo.  
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