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RESUMO 

 
Esta pesquisa se propõe a perseguir a escritura de A obscena senhora D, de Hilda 

Hilst, no que tange à profanação como gesto escritural: a transubstanciação dos 

sentidos e do silêncio. Contextualizamos a obra trazendo o conceito da poética do 

pós-modernismo compreendida como uma problemática. A partir do paradoxo a 

tradição e a ruptura, a obra se estende como um projeto literário inserido no mundo 

das coisas no vão entre o real e o ficcional, gerando movimentos de ritmos 

dissonantes cuja intensidade corta o maniqueísmo dos sentidos. As conexões 

múltiplas calcadas em sentidos que se manifestam simultaneamente do sagrado ao 

profano chocam-se pela linguagem poética, criando possibilidades de leituras para 

além do eixo interpretativo (ou temático). No seu papel literário, a novela profana a 

própria sintaxe da frase literária, e o fluxo de ritmo incessante é movimento por si só 

iconoclasta, em desfazimento das cristalizações e promovendo o desdobramento 

infinito. O fazer poético criado na justaposição de sentidos se movimenta no intervalo 

da linguagem.  A partir de uma sobreposição de imagens em esfacelamento, o fluxo 

é desejo de continuidade, e desvela-se numa linguagem rizomática que ocupa os 

limiares entre o sagrado e o profano, abrindo-se a todas as palavras. No fio traçado 

pelo ritmo pulsante da escritura, a obra faz transbordar incessantemente a linguagem 

no vão entre os sentidos e o desejo, ligando ao aspecto obsceno da poética hilstiana. 

Na poética da profanação o gozo da linguagem se reconecta ao sagrado, cujo efeito 

retorna para fazer da obra um sacramento. Apresentamos uma pesquisa qualitativa 

com base bibliográfica de análise teórico-crítica, presentes na representação subjetiva 

refratária da realidade. 

 

 

Palavras-chave: Literatura Brasileira Contemporânea; Hilda Hilst; A obscena senhora 

D; Profanação. 
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MATTOS, Suzana Freire de. Poetics of Profanation: a study of A obscena senhora 
D, by Hilda Hilst. Master's Dissertation. Graduate Studies Program in Literature and 
Literary Criticism. Pontifical Catholic University of São Paulo, SP, Brazil, 2021.119p. 
 

 
ABSTRACT 

 

This dissertation proposes to wander through the writing of A obscena senhora D, by 

Hilda Hilst, in regard to the profanation of the literary text in the transubstantiation of 

the symbols into poetic incarnated word. In order to contextualize the corpus, we bring 

the concept of a poetics of postmodernism in the sense of a paradox. In the paradox 

that resides between the axis of tradition and rupture, the corpus extends itself as a 

literary project inserted in the world of the existence, in the breach between the real 

and the fictional, generating dissonant movements which intensity breaks with the 

dualistic values of the society. The multiple connections based around the same 

symbols manifest themselves simultaneously through the sacred and the profane of 

the words around the existence, bringing the poles into tension through the poetic 

language, architecting different entries to the text, possible beyond the interpretative 

reading. In its literary function, the novel transgresses the syntax of the phrase, in an 

incessant rhythm, is iconoclast by nature, undoing the crystallization and promoting an 

infinite unveiling of the self as an another. The poetic work is engaged in the 

juxtaposition of symbols that move in the interval of the language. Based upon the 

overlap of imagens in process of shattering, the movement itself is a desire for the 

continuity of life through the poetic word, and lays bare the rhizomatic aspect of the 

language able to move from the sacred to the profane, opening itself up to poetic nature 

of all words. In the poetics of profanity, the pleasure of the language is reconnected to 

the sacred, in which aspect the incarnated word becomes a sacramental word.  

 
 
Keywords: Contemporary Brazilian Literature; Hilda Hilst; A obscena senhora D; 

Profanation.  
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INTRODUÇÃO 

 
 Esta pesquisa se propõe a perseguir o fluxo pulsante da obra A obscena 

senhora D, de Hilda Hilst, a fim de traçar características das profanações nas 

diferentes camadas em jogo na enunciação poética. Não temos aqui a pretensão de 

abrir todas as relações possíveis, pois a escritura da obra A obscena senhora D se 

desvela no gesto escritural exatamente na profanação da linguagem, rarefazendo as 

fronteiras estabelecidas e expandindo constantemente os próprios limites. Se 

tentássemos cercear a obra toda, acabaríamos sem entender que a palavra 

encarnada é iconoclasta por natureza. O nosso olhar se estabelece no recorte das 

relações entre os símbolos sagrados e profanos que constituem o fazer poético da 

profanação colocando-os em tensão máxima nesta obra.  

 Para adentrar a matéria da palavra e do pensamento hilstiano, em toda sua 

explosiva tensão, torna-se importante conhecer um pouco sobre a autora. Hilda Hilst 

nasceu em Jaú, interior de São Paulo, em 1930. A mãe, Bedecilda Vaz Cardoso, era 

imigrante portuguesa, e o pai, Apolônio de Almeida Prado Hilst, foi fazendeiro, escritor 

e poeta (HILST, 2001).   

 A autora conta que os pais se amaram com a intensidade das peças de 

Sófocles, e, assim como personagens prisioneiras em um destino trágico, tiveram a 

união condenada pela família paterna, que pertencia à alta sociedade, enquanto a 

mãe estava de fora. Os amantes não se casaram, viveram o amor da forma profana, 

morando juntos fora da instituição, sem o sacramento divino. O casal teve uma única 

filha: Hilda Hilst. Logo vieram as rachaduras internas e externas, e, quando Hilda tinha 

dois anos, os pais se separam. Apolônio continuou em Jaú e Bedelcida mudou-se 

para Santos, com a filha.  

 Marcada pela sombra de uma ausência, na jovem Hilst ficaram os relatos da 

beleza e da inteligência de Apolônio. “Uma beleza como aquela em um homem me 

deixava desconcertada. Além disso, havia seus papéis, suas cartas, as anotações que 

tinha dele.” (HILST, 2013, p. 477). Apaixonada pela imagem projetada, Hilda Hilst 

guardou o pai na linguagem, e a comunicação com ele, principalmente na literatura, 

assume-se a partir de sua ausência.   
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 O relato é ainda mais trágico por sua inevitabilidade. Aos 33 anos de idade, o 

apaixonado poeta Apolônio enlouqueceu (HILST, 2001, p. 101). Um dos poemas que 

ela guardou foi inclusive citado em uma de suas entrevistas: “Ames ou não, ó minha 

amada, / quero-te sempre boa atriz, / mentir amor não custa nada, / custa tanto ser 

feliz.” (HILST, 2013, p. 2558).  

 Hilda Hilst não aceitaria a fatalidade do silêncio, da loucura ou da morte. O pai 

havia sido seu genitor, e agora era Hilda que o mantinha vivo na interlocução poética, 

espaço em que ambos falam sem poder necessariamente ouvir um ao outro, como 

um gesto de fé. Tão pouco se viam, pai e filha, que em um de seus encontros, Apolônio 

pediu para ver o documento da menina de doze anos, em dúvida se Hilda Hilst era ela 

mesma. O pai de beleza estonteante se tornara ausência e desalento pela doença e 

constantes internações. Hilda Hilst descreve o encontro com o pai, aos doze ou treze 

anos, como assustador: "ele me olhava como se me estivesse perfurando. Ficamos 

ali por um momento nos olhando. Foi desconcertante." (HILST, 2013, p. 492). Havia 

uma ruptura entre o homem idealizado e aquele à sua frente, aumentando ainda mais 

a problemática da loucura, do transitório e da morte e, também, a necessidade por 

palavras. 

 A busca pelo pai perdido transpassa a escritura da autora, cujas referências 

ecoam nas memórias e no silêncio, no encontro com o seu interior: o amor, a beleza 

e a loucura. Hilda mergulha em si mesma, na imaginação do instante ínfimo, antes da 

aniquilação, em que a obra toca, pela própria literatura, o pai perdido. "Meu pai ficou 

louco, a obra dele acabou. E eu tentei fazer uma obra muito boa para que ele pudesse 

ter orgulho de mim. Então me esforcei muito, trabalhei muito porque eu escrevia 

basicamente para ele." (HILST, 2013, p. 3276).  

 A tensão culminou num ponto máximo, quando Apolônio em um encontro com 

a filha, confuso, pede por três noites de amor. Neste sentido, a relação pai-filha, que 

se apresenta simbolicamente na obra, ganha mais uma camada de sentido: “Caminho 

com pés inchados, Édipo-mulher.” (HILST, 2018, p. 484). Apesar da tragédia – que 

paira sobre todas as coisas vivas –, Hilda Hilst se diz “convencida de que o amor é 

única coisa a se viver. Minha infraestrutura é completamente amorosa. Eu queria viver 

sempre na paixão [...] Assim como uma corda esticada prestes a se romper.” (HILST, 

2013, p. 506). 
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Essa tensão entre a vida e a morte, a sanidade e a loucura, o pai e o amante 

geram uma tensão propulsora da obra hilstiana. Ao falar sobre a sua escrita, Hilda 

Hilst se revela como escritora em entrevista: “O meu trabalho é aquele instante, um 

segundo antes da flecha ser lançada, a tensão do arco, a extrema tensão, o sol 

incidindo no instante do corte, é a rapidez de uma navalha que com um golpe 

lancinante, fulminante, corta o teu pescoço.” (HILST, 2013, p. 937). Isso é um fator 

importante: a busca pelo ponto de tensão máxima, intensidade máxima que lançam 

suas personagens ao seu estado limite.  

 Na “dilatação” ou “contração” ou “estagnação” do tempo, é germinada a 

experiência poética que fermenta no interior da linguagem.  A relação apaixonada com 

as palavras, no caso de Hilda Hilst, precede o gênero. É o canto que vira grito, como 

diz em Bufólicas de 1992: “Se o teu canto é bonito, / Cuida que não seja um grito.” 

(HILST, 2013, p. 7448).   

 Hilda Hilst se iniciou como poeta já aos 18 anos, sendo bem recebida por 

nomes como Cecília Meireles e Lygia Fagundes Telles. A sua primeira publicação, 

datada de 1950, foi o livro de poemas Presságio. Desde essa primeira publicação, a 

escritora chamou a atenção de uma “crítica especializada por já apresentar marcas 

de uma poética pessoal.” (HILST, 2001, p. 102). Alguns temas que amadurecem na 

progressão do trabalho de Hilst são as sementes dos primeiros tempos vividos na 

sensibilidade do poeta. Conta Hilda Hilst em entrevista:  
Eu tinha dezoito anos quando escrevi 'Somos iguais à morte, ignorados e 
puros e bem depois o cansaço brotando nas asas seremos pássaros brancos, 
à procura de um Deus.' Eu tinha dezoito anos e apesar disso Cecília Meireles 
escreveu para mim: 'Quem disse isso precisa dizer mais.' (HILST, 2013, pp. 
3321-3323).  

 

Esse poema faz parte da dedicatória do livro A balada de Alzira, o qual Hilda Hilst 

dedica ao pai.  

 A amizade com Lygia Fagundes Telles também floresceu por meio da literatura 

em um encontro de homenagem a Cecília Meireles em 1958 (HILST, 2001). Nesta 

época, Hilda Hilst ainda cursava Direito no Largo de São Francisco. Aos poucos, foi 

introduzida à alta sociedade paulistana, sendo admirada por sua beleza e 

personalidade marcantes que a todos intrigava com o seu magnetismo.  

 A poesia de Hilda se estendeu na produção de diversos livros. Em 1952, após 

a publicação do livro Balada de Alzira, Hilda Hilst é entrevistada: “Os poemas agora 
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editados são mais graves e menos femininos do que os de Presságio, por força talvez 

da passagem do tempo.” (HILST, 2013, p. 224). O entrevistador continuamente se 

refere a Hilda Hilst como: “a poetisa [que] conseguiu se manter imune à literatura do 

largo de São Francisco.” (HILST, 2013, p. 221). Hilda sofre com a maldição da poesia 

dita “feminina”; ao se livrar dos moldes da poesia modernista, foi jogada pela crítica 

às margens da própria feminilidade.  

 O verbo literário trava uma batalha contra as forças que esfacelam “a vida, e 

com ela, o amor, as emoções do sonho e toda essa força em potencial que vive dentro 

de nós.” (HILST, 2013, p. 235). O perigo da simplificação exagerada e da 

generalização reside em não ser mais possível ver o encantamento como o propósito 

de “compreensão” do mistério. Se o mistério, em invólucro de músculos e tecidos 

orgânicos, é o propulsor das religiões e da arte, a resposta cabal que silencia o 

mistério silencia também a possibilidade de encantamento e perplexidade.  

A literatura da autora existe como uma necessidade apaixonada de entrega de 

si ao outro, e de receber o outro em si mesma, no leito da palavra, como no ato 

amoroso. Com isso, seu desejo maior como escritora era de ser lida. Sua poesia 

revela a necessidade de contato com o outro. Hilda Hilst já falava em 1952: “Embora, 

sinta, muitas vezes que a poesia é incomunicável, publico meus versos justamente 

pela vontade de comunicação. Já disse, aliás, num poema: ‘estão terrivelmente 

sozinhos / os doidos, os tristes, os poetas’” (HILST, 2013, p. 242). O entrevistador 

indaga sobre a "poesia feminina", em tom pejorativo. A escritora responde: "a ideia 

que tenho quando digo 'poesia feminina' é de pieguice [...] Já a poesia de Cecília 

Meireles, por exemplo, não pode ser chamada de feminina, porque ela é forte e 

potente. Cecília nunca poderá ser chamada poetisa, mas sim poeta" (HILST, 2013, p. 

250). O entrevistador continuou se referindo a Hilda Hilst como poetisa ao longo da 

palestra.  

 Nesse mesmo ano de 1952, Hilda recebeu o diploma de bacharelado em 

Direito. No ano seguinte, trabalhou em um escritório de advocacia em São Paulo. 

Contudo, o convite de escrever a chamava como um canto de sereia em alto mar, era 

irresistível, como a (des)graça divina.1 Em 1954, Hilda Hilst se demitiu do escritório, 

 
1 João Calvino, teólogo que sistematizou muito do pensamento cristão, sublinha a irresistível graça 
divina, como prova da transcendência divina acima até mesmo do livre-arbítrio do ser humano, levando 
à ideia de que Deus predestinaria, sem interferência humana, o destino de cada um. 
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"abandonando a carreira por absoluta incompatibilidade com a profissão" (HILST, 

2001, p. 102). Tinha respondido ao chamado, aquele mesmo escrito por Cecília 

Meireles e feito pela própria vida: precisava escrever mais, precisava compreender – 

ou pelo menos buscar o que era aquilo nela que necessitava de compreensão, seu 

próprio oco anelante. 

 Entre festas, viagens, poemas, encontros, leituras e amantes, Hilda Hilst foi se 

tornando um ser icônico. Logo seus versos se tornam inspiração para Adoniram 

Barbosa (Quando tu passas por mim e Quando te achei), Gilberto Mendes e outros, 

apaixonados pela poeta e suas palavras. Em 1962, Hilst recebeu o Prêmio Pen Clube 

de São Paulo, com a publicação de Sete cantos do poeta para o anjo (HILST, 2001, 

p. 102). 

 Contudo, havia algo que não estava certo. Não se vivia da maneira como devia 

– concluiu. Ganhou de presente o livro Lettre au Greco, de Nikos Kazantzakis, e teve 

uma mudança de paradigma no conduzir da sua vida. Nessa época, a escritora tinha 

a mesma idade de Apolônio quando enlouqueceu, 33 anos. A mudança foi radical: ao 

invés da vida badalada em São Paulo, escolheu a reclusão e as palavras escritas no 

silêncio. Era necessário se retirar para poder concentrar os esforços na busca pela 

linguagem para atingir o outro num lugar tão profundo que estaria falando com o 

próprio Deus (HILST, 2013, p.  2517).  

 Hilda Hilst tinha 35 anos quando se mudou para uma fazenda em Campinas-

SP. Para acalentar o coração da mãe, incapaz de conceber a filha como futura órfã e 

solteira, casou-se com o escultor Dante Casarini, antes de construir e se mudar para 

a “Casa do Sol”. Essa casa ficou conhecida como um dos centros de fomento culturais 

nas décadas de 1970 e 1980 (HILST, 2013, p. 2517). Dizia ter medo de crianças, até 

mesmo porque os médicos a alertaram sobre a grande probabilidade de seus filhos 

carregarem a genética do transtorno psiquiátrico de Apolônio.  

 Em 1967, Hilda Hilst embarcou em um novo desafio. A época de ditadura criava 

um contexto de maior urgência. Em tempos de autoritarismo, a criação libertária, ou a 

profanação, se torna ainda mais necessária. Dedicou-se ao teatro como uma forma 

de comunicação mais próxima ao público. Em entrevista, em 1969, Hilst descreve 

essa escolha e fala sobre a poesia: 
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Nós vivemos num mundo em que as pessoas querem se comunicar de uma 
forma urgente e terrível. [...] Só a poesia já não me bastava. A poesia sofre 
um desgaste terrível. Então procurei o teatro. [...] Todo aquele que se 
pergunta em profundidade é um ser religioso. Tentei fazer isso em todas as 
minhas peças" (HILST, 2013, p. 299, grifo nosso).  

 

E por fim, nas suas obras de prosa, nota-se uma confluência dessa trajetória numa 

criação híbrida entre diversos gêneros.    

 A necessidade de comunicar-se, no entanto, não foi tão frutífera quanto 

desejada – pelo menos, não em sua época.  Suas peças estavam ficando na gaveta 

ou então eram apresentadas para um público restrito. Hilda Hilst deparava-se, 

novamente, com o silêncio. “Escrevi oito peças para o teatro, dez textos, minhas 

coletâneas de poesia, e nada, sempre nada: estou à margem.” (HILST, 2013, p. 595). 

Recebia prêmios, chegou a ser aclamada por alguns críticos, mas não era lida. Ao 

invés disso, sua imagem percorria a mídia e o público, mas não as suas palavras. Os 

editores reclamavam de que seus livros não vendiam, ao mesmo tempo em que sua 

imagem ganhava um contorno definido: "Eu era considerada uma prostituta. [...] Eu 

escapava das normas" (Ibid., p. 525). Por prezar pela liberdade, eram muitos os 

rótulos. Prostituta não foi o único. Sofreu com muitos outros estigmas: bela, difícil, 

hermética, inacessível, bruxa, louca, alienada, bêbada, esnobe, sacerdotisa, entre 

outros.  

 O silêncio reinava contra todos os seus esforços ou, pior, ficava o espetáculo e 

desaparecia a palavra encarnada. Chegou inclusive a buscar vozes de outro tempo, 

em gravações, fitas rebobinadas e muitas horas de busca. Aos poucos, a fama de 

louca se proliferou na mídia.  

 Muitas entrevistas falam dos experimentos feitos nessa época. Hilda Hilst 

interessava-se por artigos científicos. Leu sobre estudos de vozes que poderiam 

comprovar a continuidade da vida no elemento magnético das fitas. Em entrevista, a 

escritora cita artigos de física quântica também: “Eu com certeza seria mais útil 

colaborando com essas experiências do que escrevendo livros que talvez sejam muito 

valiosos, mas que ninguém lê, que nada provocam, que não encontram nenhum eco 

dos outros” (HILST, 2013, p. 609). Esta fala revela o estado de espírito da escritora 

que se lança contra o silêncio e contra os muros da sociedade, que desejavam algo 

acalentador e, ao invés, recebem indagações infinitas.  
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 Seus livros não vendiam. Os editores faziam cobranças: as pessoas não 

gostam de ser levadas à reflexão. Até mesmo as peças não foram capazes de falar 

com a sociedade em maior escala. Ela mesma tinha esta consciência: “as pessoas 

estão lá, vivendo sua vida bem arruda, com filhos, compromissos – e de repente venho 

eu e começo a fazer várias perguntas inquietantes. Kierkegaard dizia: ‘viver é sentir-

se perdido’ Por que eu não posso dizer isso hoje?” (HILST, 2013, p. 1574).  A busca 

por Deus, a busca pelo pai, a busca pelo outro, todas as buscas apontam para um 

desejo de um interlocutor.  

 Sobre a própria Literatura, a Literatura de Hilda Hilst, a escritora declara: “É o 

centro, a procura do centro. Fiquei toda minha vida procurando esse centro.” (HILST, 

2013, p. 1592). A busca de Hilst é de desnudar a existência; a lúcida loucura dos 

poetas que sabem retirar o véu das aparências para penetrar no árduo caminho dos 

valores essenciais (HILST, 2013, p. 1644). Ritmo e processo de desnudamento são 

levados ao limite e Hilda Hilst busca o espírito das coisas para revelar-se em 

demasiada humanidade. Para escrever sobre os ruídos do cotidiano, era preciso 

encarar a solidão, silenciar-se para ouvir as vozes no ritmo das palavras. 

 Estar à margem faz parte da palavra hilstiana. Hillé, protagonista de A obscena 

senhora D, corpus da presente pesquisa, se apresenta exatamente por meio dessa 

marginalidade. Habitar o oco da palavra é um oásis e um exílio. Quando o ser amoroso 

consegue fazer da sua linguagem uma extensão da própria atuação, ele começa a ser 

livre. Para isso, é preciso também amar a ausência, é ela que se manifesta na 

problemática da linguagem, naquilo que não pode ser nomeado, pois nem a escritora 

que se dedica exclusivamente às palavras é capaz de nomear. Apesar disso, Hilda 

Hilst declara: “Eu tenho um amor muito grande pela linguagem, pela minha própria 

língua, que eu acho muito bonita.” (HILST, 2013, p. 1423).  

Para alguns críticos de sua obra completa, Hilst atinge o ápice em qualidade e 

amplitude da sua linguagem, conjugando forma e conteúdo no auge de sua 

maturidade poética, com A obscena senhora D. A criação da obra advém de uma 

liberdade poética no movimento entre múltiplos platôs, de sentidos e sensações, 

denominada nesta pesquisa como poética da profanação, a partir do conceito de 

Giorgio Agamben em Profanações, publicado em português em 2005 pela editora 

Boitempo. Com o instinto da santa (buscar a face de Deus) e as máscaras da puta 

(matéria do corpo erótico e atravessamento do tempo), Hilst faz de sua escritura uma 
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movência entre o sagrado e o profano, um gesto efêmero de tocar pela linguagem o 

sublime com mãos humanas, transformando-se em poética da profanação por efeito 

de liberação de sentidos. Na profanação, a escritura se constitui no convite a relações 

rizomáticas, com base no modelo de livro proposto por Deleuze e Guattari. A busca 

constante pelo sentido das coisas por meio da palavra será a forma de abarcar a obra, 

destacando os jogos lexical e de sintaxe que se abrem também como recursos de 

prazer da linguagem. A realização estética da obra atinge o seu grau máximo (ou o 

grau zero da escritura, seguindo o pensamento de Roland Barthes) na 

desestabilização dos valores maniqueístas inseridos na própria linguagem, assim 

como o dualismo e a consequente alienação. A análise presente se propõe a seguir 

os fluxos da obra entre a errância e a resistência, propondo um desenho espectral da 

narrativa, ainda que impreciso pela imanente “indizibilidade” da narrativa hilstiana.  

A obscena senhora D, seu quinto trabalho de ficção, foi publicada em 1982, 

quando Hilda contava com 52 anos. Após passar dez anos escrevendo poemas, e 

ainda mais uma década publicando peças de teatro, Hilst iniciou-se na ficção, no final 

dos anos 1970, com o livro Fluxo-Floema. O atravessamento pelas camadas de 

diversos gêneros demonstra o desejo urgente de comunicabilidade, que na forma 

assume-se como uma prosa poética cuja força vertiginosa desfaz a fronteira entre os 

gêneros. Como analisa o professor Alcir Pécora, na apresentação da edição publicada 

pela Editora Globo em 2001: “[A obscena senhora D] mescla os diálogos aos fluxos 

de consciência, atinge ritmos poéticos precisos, requintes de cursivo. Em relação ao 

teatro, a despeito da complexidade da mistura [...] os fluxos ditos de consciência não 

negam a potência dramática dos diálogos [...] temperamentos agônicos em confronto.” 

(PÉCORA apud: HILST, 2001). 

 A obra A obscena senhora D revela um profundo mergulho na linguagem como 

experiência sensível de rememorar a vida removendo o véu que a separa da morte, 

em que começo e fim pouco se distinguem, e o movimento simbólico entre as formas 

se contrapõe à ausência de acontecimentos na narrativa. A narradora em primeira 

pessoa, Hillé, escorrega pelos discursos que compõem o fluxo da linguagem, 

relembrando e buscando sentido da vida entre os miúdos, instalada no vão da escada 

após a morte do marido, Ehud. As imagens surgem em um ritmo que mantém as 

palavras pulsantes em contato com a memória (e com o leitor): como o ato de cortar 
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peixes de papel embaixo da escada enunciado na novela, a narradora mantém um 

diálogo vivo com as imagens das memórias e significações pelo manuseio em recortes 

que relembram (imitam?) o fenômeno da própria existência.  

 A palavra dá passagem a um fluxo de grande intensidade, rastro da própria 

autoria extremamente consciente de si. Em movimento de descentramento, a palavra 

persegue a rotação num ritmo entre encadeamentos e silenciamentos, tecendo-se 

como uma literatura da vida, ou, talvez, uma literatura da libertação, em que as 

margens do literário assumem novas relações com o todo. Hilda Hilst prefere conciliar 

o corpo com o espírito e inverter a ordem entre o sagrado e o profano, a se inserir em 

um convento. Seu destino é nossa boa-venturança, pois sua literatura se estende 

como uma ponte para uma abertura radical, um novo olhar para o material literário e 

para a própria matéria da vida. 

 No fundo de muitas perguntas, a partir da relação com a matéria do mistério, o 

corpo de Deus se refaz na questão do tempo que ressurge como um dos temas da 

obra. Qual a relação entre a morte e a vida, entre o corpo e a alma, entre a sanidade 

e a loucura, entre o grito e a canção, entre o sagrado e o profano? Qual a relação 

entre o corpo e o espírito? Como é Deus? Em que ponto a essência e a existência se 

convergem? O que é o Tempo? O que nos vincula, apesar de todas as circunstâncias 

atenuantes? Essas perguntas são escondidas entre copos de café, na mesmice dos 

dias, e Hilda Hilst nos lembra dos furos por onde escapam nossas certezas e entramos 

em contato com nossa condição despida já das ilusões.  

 Por isso a escolha desta obra de Hilst. A novela rompe o véu dos símbolos e 

se questiona na e para além da linguagem poética de A obscena senhora D. A 

revelação parte das camadas múltiplas em movimento, a consciência de estar vivo 

pela linguagem, um desejo de continuidade que se ergue diante do esquecimento e 

do atravessamento do tempo. A qualidade de perplexidade destacada por Hilst se liga 

a algo de ausência na sociedade. Nós perdemos a capacidade do assombro diante 

da vida e da morte, como vemos diariamente nos recortes dos jornais e nos discursos 

que ora vulgarizam ora exaltam a vida sem nenhuma coerência. Enquanto exaltamos 

um mito, a realidade nos escapa diariamente, sem rosto ou forma, e as pessoas se 

transformam em números sem causa e efeito numa estatística sombria.  

No artigo intitulado “Crítica cultural e sociedade”, Adorno nos aponta o efeito 

da vulgaridade: “A cultura materialisticamente transparente não se tornou 
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materialisticamente mais honesta, apenas mais vulgar. Com a perda de sua própria 

particularidade, perdeu também o sal da verdade, que antigamente consistia em sua 

oposição a outras particularidades” (ADORNO, 1998, p.10). Dessa forma, a 

profanação em nada se assemelha a essa vulgarização nem à exaltação do indivíduo 

acima de toda natureza. Nesse contexto, ler Hilda Hilst e permitir-se adentrar no seu 

profundo universo em suas múltiplas profanações significa resistir à massificação das 

escolhas, e uma vez atravessados pelo encantamento e o assombro de estar vivos, 

somos impelidos a um movimento de valorização da vida, e principalmente do Outro.  

Para perseguir os objetivos de destacar as profanações na obra tanto em 

relação à forma (linguagem) quanto em relação ao conteúdo (tema), organizamos esta 

pesquisa em três capítulos, dispostos da seguinte maneira: no primeiro capítulo, 

intitulado “Poética da profanação: entre a forma e a práxis”, analisamos o contexto de 

produção e pensamento do final do século XX, com intuito de relacionar a obra ao 

ambiente mais abrangente do pensamento contemporâneo. A partir desse olhar 

histórico, algumas questões sobre a obra apontam para um fazer poético que utiliza o 

recurso das profanações, em que o símbolo deixa de pertencer ao sagrado e retorna 

ao livre uso da comunidade humana.  Tal leitura se encontra baseada no pensamento 

de Linda Hutcheon no livro Poética do pós-modernismo, e Giorgio Agamben no livro 

Profanações. 

No segundo capítulo, intitulado “Profanações na criação de uma nova estética”, 

traçamos as relações de sentidos no ponto de tensão máxima provocado pela 

escritura da obra. O modelo do livro-rizoma nos auxiliará a formular uma cartografia 

de relações sugeridas, em que as margens se expandem e as interconexões múltiplas 

e as interpelações recusam o fechamento conclusivo. Após montar o esquema 

rizomático do livro, seguindo as características apontadas por Deleuze e Guattari, 

entramos na estrutura frásica, mostrando as profanações em camadas simultâneas 

de sentidos encruzilhados.  

No terceiro capítulo, intitulado, “A face mística da profanação e o gozo da 

linguagem”, analisamos o processo de formação de figuras que se destacam a partir 

dessas profanações simultâneas, seguindo o modelo de Roland Barthes.  Na 

sequência, perseguiremos as relações da linguagem poética que se expandem para 

além da obra, formulando uma espécie de sacramento da palavra. O modelo proposto 

elabora a possibilidade de relações que transitam entre o sagrado e o profano, por 
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meio do valor engastado na liberdade, aproximando a autora do pensamento de 

Simone Weil ao mesmo tempo em que dialoga com Leonardo Boff.  
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CAPÍTULO 1 – POÉTICA DA PROFANAÇÃO: ENTRE A FORMA E A PRÁXIS 
 
 
1.1 Poética do pós-modernismo: sobreposições de imagens em esfacelamento 

 

De maneira a contextualizar o ambiente histórico e os valores estéticos do final 

do século XX, diante dos quais a linguagem poética de A obscena senhora D de Hilda 

Hilst se insere na tessitura dos sentidos e em fluxo alucinante expande suas próprias 

margens, empregaremos os conceitos da pesquisadora canadense Linda Hutcheon, 

em sucessivas aproximações da teoria com a linguagem poética e com o hipertexto 

hilstianos, para com isso tecermos o pano de fundo que nos auxiliará a transitar no 

fluxo do texto literário e das possíveis relações de sentido com os discursos histórico-

sociais.  

O livro de Hutcheon, intitulado Poética do pós-modernismo, foi publicado em 

1983, concebendo um paradoxo no centro de um fazer estético, cujas marcas 

demonstraram uma espécie de ruptura já na segunda parte do século XX, 

estendendo-se até os dias atuais. Com as dificuldades de estabelecer um contorno 

preciso ao redor do conceito devido à sua fluidez, Hutcheon descreve uma proposta 

para além das características formais de um movimento, apresentando uma leitura da 

poética em questão como uma problemática, como maneira de instrumentalizar uma 

dupla consciência do olhar. De acordo com a autora, a poética do pós-modernismo 

volta-se para o interior da forma e observa um paradoxo instalado no cerne, um 

distúrbio alojado no eixo da maquinaria do sujeito contemporâneo. Dessa forma 

arquitetado, o pós-modernismo resulta de uma inquietação constituída por 

movimentos instáveis que se lançam corpo-a-corpo contra as margens e as fronteiras 

dos sentidos, as quais se tornam rarefeitas ou se expandem. Os paradoxos se chocam 

não pelo prazer da destruição, mas com a finalidade de trazer consciência ao sujeito 

acerca desse aprisionamento invisível, cujo método edificou a cisão dos discursos 

sobre os saberes em paredes hermeticamente fechadas, dentro das quais a forma 

pura e a ideia de progresso se tornaram a representação absoluta do sentido, 

excluindo ou marginalizando o fenômeno sensível da existência. A partir dessa leitura, 

podemos concluir que muitos autores contemporâneos ficam de fora do paradoxo 

apontado pela autora, e acabam repetindo os padrões estéticos de outrora.    
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Pensando por esse aspecto, o pós-modernismo não deve ser classificado como 

um movimento cultural unificado como o antecessor. Este é abordado como um 

projeto que pretende ser avaliado em uma moldura específica, enquanto o pós-

modernismo se insere ao mesmo tempo em que investe violentamente contra a 

moldura. Uma das contradições mais acentuadas do contemporâneo converge 

precisamente na relação, por vezes contraditória, com o modernismo. Por isso, Linda 

Hutcheon se refere ao pós-modernismo como um “diálogo com o pai”, argumentando 

em favor do paradoxo, com a finalidade de abraçar a experiência do limiar entre a 

continuidade e a descontinuidade das relações possíveis com o passado por meio da 

linguagem (HUTCHEON, 1991, p. 53). Até mesmo no prefixo “pós” os termos dessa 

relação se tornam ambíguos, já que o pós-modernismo está debruçado sobre o 

modernismo sem, contudo, se desatar dele nem mesmo no nome. A partir do vínculo 

com o pai, o filho avança contra os desafios internalizados do humanismo liberal que 

o edificou, no desafio de se tornar um ser autônomo (HUTCHEON, 1991, p. 24). Este 

desafio problematiza a relação com os valores herdados, principalmente no que tange 

à relação com o conhecimento, a subjetividade, o contexto histórico, incluindo a noção 

de progresso.  

A relação problemática com o pai discutida por Linda Hutcheon encontra 

diversas manifestações na Literatura, em diferentes tempos, culturas e gêneros, como 

na tragédia: Édipo Rei, de Sófocles e Rei Lear, de Shakespeare; na forma epistolar: 

Carta ao pai, de Kafka; na poesia: Daddy, de Sylvia Plath e Na praia à noite, de Walt 

Whitman; e também em romances, como: Ulisses, de James Joyce, e, na literatura 

brasileira, podemos citar Lavoura arcaica, de Raduan Nassar. Essa mesma relação 

se faz na linguagem de A obscena senhora D, e a justaposição entre vida e literatura 

permite-nos uma primeira interrupção para nos aproximar da poética hilstiana, abrindo 

um espaço no qual o autor, em ato de sacrifício, oferece seu corpo e suas memórias 

como matéria-crua ao texto.  

No limiar da linguagem literária, Hilda Hilst cria uma poética em que busca 

diálogo com o pai, o qual, como mencionado anteriormente, em vida foi ausente e cuja 

presença é uma memória narrada por outra pessoa. Podemos avaliar que a poética 

encarnatória investiga, por assim dizer, o lugar do encontro como desejo de alteridade, 

por meio de uma espécie de fé, ou até uma crença no impossível: a materialização do 

ser pelo mistério da linguagem poética. Ao mesmo tempo, e, paradoxalmente, na obra, 
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a narradora se confessa linguagem e se vê cortando as palavras, como peixes de 

papel colocados dentro do aquário. Existem camadas múltiplas a serem observadas, 

pois além de Hillé, quem recorta as palavras de papel na superfície da vida é a 

escritora, Hilda Hilst. Esta metáfora e sua ligação com a resposta diante da 

morte/ausência do outro aparece em outras múltiplas camadas da seguinte citação: 

“Quando Ehud morreu morreram também os peixes do pequeno aquário, então 

recortei dois peixes pardos de papel, estão comigo aqui no vão da escada, no aquário 

dentro d’água, não os mesmos, a cada semana recorto novos peixes de papel pardo, 

não quero mais ver coisa muito viva” (HILST, 2018, p. 454). De maneira a adentrar a 

poética hilstiana, entendemos que os dois peixes recortados (ou recordados?) dentro 

do aquário, no vão da escada, colocam múltiplas encenações em jogo: a primeira, do 

trabalho estético com a palavra, que recorta peixes de papel, consciente da sua 

natureza morta; e a segunda como ato de, mesmo assim, colocá-los dentro do aquário 

cheio de água. Dentro dessa perspectiva, os dois peixes podem se ligar às imagens 

dos dois seres recortados de gestos, rostos em linguagem de cristalização poética do 

ser: Hillé e Ehud, dentro do aquário cheio de palavras, dois signos recortados de papel 

recriam poeticamente a experiência fenomenológica dos dois peixes dentro do 

aquário.   

Uma das formas de encontro de Hillé com o outro faz-se movência das 

personagens (se assim as devemos chamar) que saem, inclusive, da forma humana 

ou transitam livremente entre outras formas da natureza. Ehud traz em si algo de 

conexão com a imagem-ausência do pai (Esse e o OUTRO), e simultaneamente 

dialoga além da vida com Hillé. De maneira edipiana a linguagem hilstiana penetra 

profundamente no diálogo com o pai, algo que fica registrado em entrevista: “Acho 

que o que aconteceu com ele [pai], quero dizer, o fato de ele ter enlouquecido, foi para 

mim como um tiro de largada. Foi a partir de então que comecei a escrever” (HILST, 

2013, p. 474). Foi pela voz da mãe que Hilda Hilst criou a narrativa sobre esse homem, 

separado dela primeiro pela família da avó paterna e, posteriormente, pelo diagnóstico 

de paranoico-esquizofrênico. Apesar da ausência, a filha cria uma imagem do pai a 

partir de vestígios de narrativa oferecidos: os relatos da mãe, as fotos e os poemas 

do homem antes de adoecer. Sobrepostos pela linguagem, em recortes ao redor da 

ausência e da loucura, a escritura proposta se constitui no movimento incessante de 

busca por espaço, que transcende a vida paradoxalmente enquanto nela enfinca os 
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pés, pois nessa linguagem poética, no prazer e na beleza da criação, algo do instante 

perdura mesmo enquanto ausente. 

Esse é o mesmo movimento de busca que Hutcheon anuncia na teoria sobre a 

poética do pós-modernismo. O pai, se traçarmos um paralelo, revela-se também no 

modernismo enquanto visão de mundo estabelecida em padrões herdados e 

inerentemente cindidos, os quais, da mesma forma, se tornaram adoecidos da razão, 

encerrados em si mesmos e incapazes de manter diálogo com o mundo externo e 

com o devir do ser o qual gerou. Na biografia de Hilst, notamos que o pai perde 

precisamente esta capacidade de ligação com o mundo, diagnosticado com uma 

doença da razão, visto que a esquizofrenia é composta por duas partes, a primeira 

quer dizer “cisão”, a segunda significa “mente”. O sujeito esquizofrênico é marcado 

por uma cisão na mente, as funções psíquicas se partem e ficam dissociadas do 

contexto nas quais, quando saudáveis, estariam inseridas. Para se comunicar com o 

“louco” (o menino louco da obra ou o pai adoecido da vida) seria preciso se inserir no 

fluxo do absurdo, observar na linguagem o sem-sentido, aceitar as premissas de um 

jogo sobre o qual quase nada é passível de compreensão, em que os mapas 

cartesianos da razão se tornam insuficientes para as minúcias do instante.  

Podemos dizer que o modelo cartesiano se resume a uma perigosa afirmação: 

“Eu penso, logo existo”, a qual coloca o “eu” como necessidade e a realidade como 

abstração. Ignorando ainda mais essa relação do sujeito com a realidade, Nietzsche, 

em Assim falou Zaratustra, aprofunda a dicotomia e mostra a profundidade do abismo, 

e apesar disso segue pregando o salto entre o animal e o Super-homem: “O homem 

é uma corda estendida entre o animal e o Super-homem: uma corda sobre um abismo; 

perigosa travessia, perigoso caminhar; perigoso olhar para trás, perigoso tremer e 

parar” (NIETZSCHE, 2018, p. 14). Observando esta cisão, Hillé reflete algo sobre a 

vida em linguagem poética no limite entre a razão e a loucura, repleta das mesmas 

metáforas usadas no passado, só que de outra forma: “é como segurar o centro de 

uma corda sobre o abismo e nem saber como é que se foi parar ali.” (HILST, 2018, p. 

485). Pensando A obscena senhora D a partir dessa metáfora, talvez o que notamos 

é o salto mortal necessário do humano de volta ao animal, livre para explorar suas 

formas e sensações, principalmente na liberdade fatal de encarar sua mortalidade.  

O modernismo adoeceu da razão e, com ele, a sociedade atual continua 

adoecida, pendurada numa relação cindida consigo mesma e com o mundo ao redor, 
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sem nem ao menos entender como foi parar ali.  Sobre essa ligação, que pode parecer 

obscura, entre o pai adoecido e a visão sobre a sociedade como igualmente adoecida 

da razão, encontramos base nas palavras da autora. No livro de entrevistas 

cuidadosamente organizado pelo pesquisador Cristiano Diniz, Fico besta quando me 

entendem, encontramos, em 1980, momentos nos quais a autora questiona a licitude 

de seu papel diante da sociedade burguesa, em que o ser cindido não é o desajustado, 

mas o bem ajustado, o “cidadão de bem”, cujo desempenho no mundo representa 

cisão e faz com que crise ética, social ou individual não incomode as escolhas devido 

ao uso de um relativismo, em que é possível acreditar-se ético e ser alienado sobre a 

responsabilidade ética, ao mesmo tempo:  

 
É lícito dar ao outro um tal nível de intensidade, vivendo todos nós nesse 
mundo dissociado, caótico, absurdo, esquizofrênico em que vivemos? Quem 
compreende que esse mundo cindido nos leva inexoravelmente à 
decomposição de nós mesmos, à degradação de nós mesmos, à morte e ao 
esquecimento do que realmente somos ou poderíamos ter sido, forçosamente 
se vê levado, para sobreviver, a compactuar com o status quo. (HILST, 
2013, p. 861) 

 

De fato, se observarmos os diagnósticos ao redor do modernismo, já em 1904, 

o britânico G.K. Chesterton apontava para os riscos dos dualismos e cisões do 

pensamento, e da autodestruição programada no cerne da lógica em questão, 

fazendo do paradoxo um campo de reflexão com o qual Hutcheon e Hilst poderiam 

concordar: “É inútil falar sempre da alternativa de razão e fé. A própria razão é uma 

questão de fé. É um ato de fé afirmar que nossos pensamentos têm alguma relação 

com a realidade por mínima que seja” (CHESTERTON, 2007, p. 34). A partir desse 

ponto de vista, a loucura advém da razão corrompida, e não do imaginário. Ainda de 

acordo com Chesterton, o erro da razão foi se dissociar da democracia (ou sabedoria) 

popular, dos contos de fadas e da ética do encantamento, apartando-se da lealdade 

ao mistério da vida em troca pela morbidez do pensamento que duvida de si mesmo, 

e torna do próprio egoísmo o único olhar verdadeiro. Na verdade, como anuncia 

Chesterton, “Todo o mundo moderno está em guerra contra a razão; e a terra já oscila. 

[...] o problema dos sábios não é que eles não consigam ver a resposta; é que eles 

não conseguem sequer ver o enigma.” (CHESTERTON, 2007, p. 33). 
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Na obra A obscena senhora D, não é o egoísmo que move a busca pelo sentido 

das coisas, ao invés disso, nota-se na linguagem um desejo de interlocução. As 

primeiras palavras da obra se dedicam ao outro, em forma de um poema, assinado 

por H.H. e dirigido ao pai:  

 
Respiro e persigo  
uma luz de outras vidas.   
E ainda que as janelas se  
fechem, meu pai  
É certo que amanhece.   
(HILST, 2018, p. 450). 

 

Em busca de luz, o corpo do poeta respira e simultaneamente se move na direção de 

outras vidas. O movimento infla e expira o ar para dentro e para fora dos pulmões, no 

entanto, na respiração poética pela linguagem, os olhos se enchem e se esvaem não 

de ar, mas de luz (e sombras), advinda de outras vidas. Porém, a luz é também o 

limite das trevas, algo de mistério para o sujeito que transita nesse limiar, e “os 

segredos da carne são inúmeros, nunca sabemos o limite da treva, o começo da luz.” 

(HILST, 2018, p. 470). Nessa tessitura, o poema oferece tanto ao pai, quanto à autora 

(e também ao leitor), um consolo diante da consciência da morte: “ainda que as 

janelas se / fechem, meu pai / É certo que amanhece”. A escuridão imposta pelas 

janelas fechadas, algo que se aproxima ao decreto da morte, não significa que o dia 

deixou de existir. A morte é como uma janela fechada para um dia que promete 

amanhecer novamente e a beleza dessa consciência é alento para a alma do poeta 

diante da derrelição e esfacelamento. No entanto, como indica Ehud, a busca pelo 

Todo também é loucura: “loucura é o nome da tua busca. esfacelamento. cisão. 

derrelição.” (HILST, 2018, p. 476). 

Mencionamos acima obras na literatura marcadas pela relação com o pai em 

diferentes recortes dessa relação. Muitas dessas obras assumem um modelo em que 

o pai oferece consolo ao filho, como no poema de Walt Whitman, Na praia à noite. 

Neste poema do romantismo, publicado em 1855 e traduzido para o português por 

Gentil Saraiva Junior em 2009, o eu-lírico conforta a filha que chora ao ver as estrelas 

desaparecendo atrás de nuvens fúnebres. Já no poema que inaugura A obscena 

senhora D, desmascarado como da autora, é a voz da filha, ainda desamparada, 

quem, pela poesia, consola o pai recriado na forma literária, numa inversão dos papeis 
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da tradição. No poema de Whitman, o pai consola a filha com as palavras poéticas ao 

redor de um enigma, apontando para o devir das estrelas: “Elas são imortais, todas 

essas estrelas prateadas e douradas brilharão de novo.” (WHITMAN, 2009, s/p). Seu 

tom também se assemelha à resposta da filha ao pai no poema de Hilst, na inversão 

na qual a filha oferece consolo ao pai-poeta: “meu pai, é certo que amanhece”, mesmo 

se as janelas, assim como as nuvens, encubram o olhar do observador. Interessante 

notar que o eu-lírico de Whitman não revela diretamente o que reside por trás do 

enigma, apontando-o de maneira oblíqua, em que o desconhecimento exige um 

movimento de fé, na afirmação de “algo há”: ”Algo há, (Com meus lábios te 

acalmando, acrescentando sussurro, Dou-te a primeira sugestão, o problema e a 

dissimulação,) Algo há mais imortal até que as estrelas, (Muitos os enterros, muitos 

os dias e noites, falecendo,) Algo que resistirá mais até que Júpiter lustroso, Mais que 

sol [...]” (Ibid.). Sobre este algo, o sujeito reconhece o limite da linguagem e confessa 

seu papel como ponte: “Dou-te a primeira sugestão, o problema e a dissimulação”. 

Assim se faz também em A obscena senhora D, em que a forma é principalmente a 

do questionamento em que algo fica sempre sugerido, mas jamais completamente 

compreendido. Sobre Hillé, Hilst revela que há 394 perguntas na obra, trazendo algo 

da forma do enigma, mais facilmente ao modo das perguntas do que das afirmações 

(HILST, 2013, p. 2497). 

Se ultrapassarmos essa relação direta com o pai biográfico, notamos na obra 

a presença-ausência do “Pai” como imagem-fragmento de uma busca na qual a 

criatura acolhe o criador na linguagem poética do sujeito. Em A obscena senhora D, 

as personagens são fluídas e passam por constantes metamorfoses. O pai-símbolo 

enlouquecido se transubstancia no menino divino que exige que joguemos o jogo do 

sem-sentido da vida: “[Que eu possa] compreender o jogo brinquedo do Menino 

Louco” (HILST, 2018, p. 454) Mais adiante, Hillé destaca com maior profundidade a 

ligação entre os dois, “eu gritando que Deus era um menino louco”, e o diálogo (grito?) 

continua: “Pergunto ao Menino Louco: estás aí com Ehud?” (Ibid., p. 455). Por vezes, 

as vozes se misturam, demonstrando seu alto grau de permeabilidade: “naquele 

instante eu me pensava Deus e me sabendo Deus me sabia louco.” (Ibid., p. 478). 

Mais adiante, a busca se intensifica diante da presença da morte e da loucura:  
 

pai, lembra-te de mim quando estiveres lá, do outro lado me dá tua mão 
lembra-te que perguntaste como ficava a alma na loucura? Quando te fores, 
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responde-me de lá aperta a minha mão lembra-te que me prometeste que me 
guardarias para que eu não enlouquecesse, e agora, sozinha, vazio o teu 
espaço, aperta-me como a uma criancinha Hillé. (HILST, 2018, p. 475).  

 

Novamente, o ponto de vista muda conforme a voz de Hillé se abre 

simultaneamente como derrelição e acalento na imagem poética do pai, pedindo 

conforto e uma mão para segurar. No movimento para além do eixo de si, é a voz do 

poeta que segura a mão do pai e também a mão do menino louco, a quem apascenta 

com poesia do mistério.  

Voltando para a teoria, constamos que a relação ambígua que o pós-

modernismo mantém com o modernismo faz com que muitos pesquisadores 

problematizem a ideia de que o contemporâneo tenha realizado o estado de “pós” em 

relação ao suposto antecessor. No entanto, é possível distinguir aspectos por meio da 

dessemelhança, confirmando a leitura de Hutcheon sobre o pós-modernismo como 

uma problemática, a qual enfoca o sistema de valores e significação por meio de uma 

contradição irresolúvel, em que sentidos são jogados uns contra os outros na matéria 

da linguagem. Inserido em uma condição de verdade universal, o modernismo 

contribuiu para a crise que as instituições contemporâneas atravessam – crise da 

palavra, crise da legitimidade –, pois essa decadência gerou a própria matéria da 

sociedade esquizofrênica na qual vivemos. Na realidade, como argumenta Hutcheon 

ao se deparar com a centralidade da narrativa única do modernismo, o olhar do pós-

modernismo se desloca para o “ex-cêntrico” e a dessemelhança abre espaço para o 

provisório e o plural (HUTCHEON, 1991, p. 239).   

As tensões imersas em linguagem com alto grau de poeticidade intensificam 

ainda mais a experiência da escritura em A obscena senhora D como a própria 

experiência da vida, e o paradoxo se conforma em não se resumir a uma verdade 

única. Esse duplo movimento rasga o véu dos sentidos segregados, como na seguinte 

formulação de em duplo movimento: “a alma sente / a carne é que sente.” (HILST, 

2018, p. 475).  Não é possível fechar-se em uma afirmação sem que outra igualmente 

válida e contraditória venha para destroná-la.  

Em outro momento, um padre vai visitar Hillé a pedido da vizinhança e, em 

resposta a um questionamento sobre a origem do mal, ele diz: “o corpo do Mal é 

separado do divino” (HILST, 2018, p. 461). Assim, a linguagem teológica, como o 

problema da existência do mal diante de um Deus bom, é lançada contra uma poética 
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da existência, em que a separação resiste como doença da razão, mas o sujeito 

confessa a si mesmo: “só tenho coisas baças, peixes pardos, frutas secas, sacos, 

ferrugem, esterco e meu próprio barro: a carne.” (HILST, 2018, p. 461). A tensão entre 

o discurso teológico e o discurso encarnatório (“meu próprio barro: a carne”), que 

recorta constantemente imagens do instante, faz com que Hillé, debruçada sobre si 

mesma, e ouvindo de dentro vozes de outras vidas, coloque o padre para correr, 

deixando no barro o espaço vazio para a violenta emoção e poesia, movimentando-

se na fricção do paradoxo e se propondo como ex-cêntrico.  

Hutcheon se apoia na teoria do arquiteto italiano Paolo Portoghesi para 

argumentar que a estética pós-moderna se constrói no retorno às necessidades 

práticas, incluindo o retorno à noção de continuidade, dentro da descontinuidade, por 

meio da memória e das experiências do corpo social, como comunicação e 

comunidade (apud. HUTCHEON, 1991, p.50). Ao mesmo tempo, “o pós-modernismo 

não deve rejeitar por completo o modernismo, sobretudo seus avanços materiais e 

tecnológicos” (apud. HUTCHEON, 1991, p.50). A partir do modelo de desafio 

autoconsciente, a poética do pós-modernismo reside – ao mesmo tempo em que se 

desloca – dentro da linguagem a qual desafia, expondo no interior as contradições 

inerentes à existência contemporânea, entre o animal e a máquina.  

A poética do pós-modernismo, entre as necessidades comunicativas e 

comunitárias, demonstra uma orientação para a tessitura que enreda o presente com 

o passado, o “eu” e “o outro”, o sujeito e a memória, profanando, por assim dizer, o 

modelo unitário que segregava essas categorias na tradição. Linda Hutcheon 

consente que o fracasso do modelo social e estético do modernismo trouxe a 

necessidade de uma nova orientação: “O fracasso social dos grandes projetos 

modernistas de habitação e a inevitável associação econômica entre o modernismo 

‘heroico’ e as grandes corporações foram fatores que se reuniram para criar uma 

exigência de novas formas.” (HUTCHEON, 1991, p.46). O modernismo, com base no 

ideal humanista liberal, se tornou causa de alienação e desumanização. No final da 

Segunda Guerra Mundial promessas inovadoras [do modernismo] haviam se 

transformado em símbolos – e causas – de alienação e desumanização” 

(HUTCHEON, 1991, p. 46). As promessas simbólicas, sustentadas na racionalidade 

e na forma purista, estabeleceram o caminho para as civilizações das máquinas que 

até hoje nos amparam ao mesmo tempo em que exploram seres humanos e o meio 
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ambiente no eterno retorno de um ritual funesto. Já o pós-modernismo se movimenta 

com intuito de subverter o precursor por meio da imersão e sucessiva inversão do 

conjunto de valores os quais contesta (HUTCHEON, 1991, p. 84). Esse movimento 

não advém das mentes inseridas na tradição, nem mesmo da academia, mas da 

experiência e vivência daqueles a quem essa tradição excluiu. Apenas 

posteriormente, os gritos das ruas foram inseridos nos livros, teorizados e 

investigados nas torres de marfim. Na verdade, o que Linda Hutcheon nos lembra é 

que a problemática do pós-modernismo reflete uma necessidade humana social e 

urgente que surge a partir do real e se faz poética de contradições plurais em 

constante deslocamento.  

A obscena senhora D se movimenta a partir de múltiplos deslocamentos em 

tensão máxima, como demonstrado anteriormente, gerados na fricção entre discursos 

aparentemente contraditórios, reunidos por meio de uma linguagem fluidamente 

poética-profana. Hilda Hilst denomina esse ponto de tensão máxima como um estado 

de paixão:  

 
Porque no processo passional as noções de tempo, vida, instantes, ficam 
transfiguradas. O meu trabalho é aquele instante, um segundo antes da 
flecha ser lançada, a tensão do arco, a extrema tensão, o sol incidindo no 
instante do corte, é a rapidez de uma navalha que com um golpe lancinante, 
fulminante, corta o teu pescoço (HILST, 2013, p. 934). 

 

A linguagem trabalhada pela autora confessa se debruçar sobre o processo passional 

em que as noções de tempo e espaço ficam “transfiguradas”, no segundo antes do 

golpe fatal. No entanto, sobre esse mesmo processo passional, o outro lado do golpe 

fatal representa o espaço transfigurado do vazio. Neste espaço, há na lógica da poesia 

a possibilidade de uma nova relação com o outro, para além das cisões, como nas 

palavras da autora: “quando você toma para si o Outro, de repente nós nos olhando 

assim, nos olhos um do outro, mas eu ainda não sou você nem você é eu, mas se 

abruptamente eu puder ser você e correr todos os riscos, sem fanatismo? O que eu 

quero é uma junção do misticismo com a ciência.” (HILST, 2013, p. 935). O espaço 

poético da linguagem abriga a possibilidade deste olhar para o outro, em que o outro 

continua sendo o outro e o eu continua sendo eu. Contudo, nesta linguagem poética, 

o “eu” e o “outro” também se desdobram em muitos, tornando o limiar ainda mais 

intrincado, e o amor se desnuda, em infinitos desdobramentos:  
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Tens uma máscara, amor, violenta e lívida, te olhar é adentrarse na vertigem 
do nada, iremos juntos num todo lacunoso se o teu silêncio se fizer o meu, 
porisso falo falo, para te exorcizar, porisso trabalho com as palavras, também 
para me exorcizar a mim, quebram-se os duros dos abismos, um nascível 
irrompe nessa molhadura de fonemas, sílabas, um nascível de luz, ausente 
de angústia melhor calar quando teu nome é paixão Duas Hillé, uma tua 
senhora D, dois Ehud, um o que se mostrava nos cotidianos, leveza e 
carranquez, outro um Ehud de mim, sonhado, ou eras tu mesmo aquele que 
eu queria, sóbrio, os passos largos, lentidões, e uma Hillé lagamar, escura, 
presa à Terra, outra Hillé nubívaga, frescor e molhamento, e entre as duas 
uma outra que se fazia o instante, eterna, oniparente (HILST, 2018, pp. 475-
476). 

 

O descolamento do centro idealizado (e ideológico) gera um movimento em 

direção às margens inerentes ao pós-modernismo, algo que notamos acima. Na 

avaliação de Hutcheon, esse movimento descentralizador desnuda os discursos que 

interrompem a narrativa totalizante, advindos principalmente dos movimentos por 

direitos civis na década de 1960, cuja exigência se lançou corpo-a-corpo contra os 

dispositivos de poder por uma abertura de espaço de direito para aqueles 

marginalizados violentamente pela arquitetura social estabelecida como “boa”. No 

movimento descentralizador, a margem assume um recorte sempre provisório, uma 

polivalência de sentidos entre interrogações e contradições. A imagem que se sugere 

no deslocamento é de uma errância permanentemente aberta na qual a poética e a 

teoria se unem num discurso híbrido em que as fronteiras se desfazem. A 

contracultura descentraliza a narrativa, costurando-se na pluralidade provisória de 

sentidos que jogam valores dessemelhantes uns contra os outros. Dentre as vozes 

mais importantes desse movimento está a do Reverendo Martin Luther King, que, 

contradizendo os descendentes de Freud, reflete sobre a importância de ser 

desajustado enquanto a sociedade estiver doente:   

 
A psicologia moderna tem uma palavra que provavelmente é usada mais do 
que qualquer outra palavra da psicologia moderna. É a palavra “desajustado”. 
Você já ouviu essa palavra. Este é o grito da moderna psicologia infantil. E 
certamente todos nós queremos viver vidas bem ajustados a fim de evitar 
personalidades neuróticas e esquizofrênicas. Mas devo dizer-lhes esta noite, 
meus amigos, quando chego ao fim de minha exposição, que há algumas 
coisas em minha própria nação, e há algumas coisas no mundo, em relação 
às quais tenho orgulho de ser desajustado e às quais eu chame todos os 
homens de boa vontade a serem desajustados até que a boa sociedade seja 
realidade. Devo dizer honestamente a vocês que nunca pretendo me ajustar 
à segregação, à discriminação, ao colonialismo e a essas forças específicas. 
Devo dizer honestamente a você que nunca pretendo me ajustar ao fanatismo 
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religioso. Devo dizer honestamente a você que nunca pretendo me ajustar às 
condições econômicas que levarão muitos à necessidade para dar luxo a 
poucos. (KING, 6 de fevereiro, 1964)2  

 

No sentido apontado pelo reverendo, o desajuste da poética se torna a única maneira 

de ela continuar a existir. Quando o sujeito se insere sem questionamentos, deixa de 

notar tanto o sagrado quanto o corpo do mal que o permeia. Dentro desse contexto 

histórico-social, é ainda mais fácil compreender a descrição de Ehud, “O Homem é o 

Grande Carrasco do Nojo” (HILST, 2018, p. 470). Torna-se carrasco não quando se 

desgarra do religioso, mas quando se considera justo e ajustado, e não é mais capaz 

de sentir por ninguém além de si mesmo. A descrição dessa natureza grotesca, 

gerando um movimento excêntrico ao humanismo liberal, continua adiante: “caminhei 

dentro do olho dos homens, um mugido de medos garras sangrentas segurando ouro, 

geografias do nada, frias, álgidas, vórtice de gentes, os beiços secos, as costelas à 

mostra, e rodeando o vórtice homens engalanados fraque e cartola, de seus peitos 

duros saíam palavras Mentira, Engodo, Morte, Hipocrisia.” (HILST, 2018, p. 461).  

 Após o discurso de verdades totalizantes do modernismo, no pós-modernismo 

“a ideia não é exatamente a de que o mundo não tem sentido, mas de que qualquer 

sentido existente vem de nossa própria criação” (HUTCHEON, 1991, p.68). Tudo que 

existe, existe dentro da linguagem num contexto histórico, social e ideológico. Sem 

poder atuar de fora da linguagem, a poética do pós-modernismo se debruça de 

maneira autoconsciente sobre essa linguagem que a constitui. Toda ideia de sentido 

se torna limitada, temporária e provisória, apontando para o texto como um construto 

discursivo. De fato, como afirma Hutcheon, “a linguagem é superpovoada com as 

intenções alheias” (Ibid., p. 111). Nessa leitura, a linguagem é marcada por vestígios 

textualizados de intenções em um construto histórico e social. Tendo em mente a 

impossibilidade de residir fora do texto infinito, a relação com o real acontece como 

um intertexto. Consciente dessa relação intertextual da linguagem, A obscena senhora 

D revela: “Há uns vivos lá dentro além da palavra, expressam-se mas não 

compreendo, pulsam, respiram, há um código no centro, um grande umbigo, dilata-

se, tenta falar comigo, espio-me curvada,” (HILST, 2018, p. 455).  

 
2 O jornalista César Locatelli traduz alguns trechos dos discursos em comemoração aos 90 anos de 
Martin Luther King, publicada em 21 de janeiro de 2019 pelo jornal eletrônico GGN.  
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Por isso mesmo que o pós-modernismo expressa uma dupla consciência que, 

ao invés de se harmonizar, se mantém em dupla suspensão (HUTCHEON, 1991, p. 

68). No argumento da autora, o pós-modernismo não nega o real, mas questiona a 

capacidade humana de se relacionar com ele fora da linguagem. Um dos focos 

teóricos que embasam a leitura pós-moderna se foca na teoria do discurso, 

principalmente no que tange à situação enunciativa e do ato discursivo, pensado como 

processo, contexto e situação enunciativa (HUTCHEON, 1991, p. 96). Nessa tentativa 

de distanciamento do modernismo, a poética do pós-modernismo se baseia na 

premissa de que o sentido só existe “em relação a um contexto significante” 

(HUTCHEON, 1991, p. 113). O processo de produção do texto do pós-modernismo 

deseja, em sua intenção irônica, transformar o leitor em um colaborador (e não em um 

consumidor), promovendo uma fertilização recíproca dentro da narrativa.  

 Uma das formas que concretizam esse olhar paradoxal do pós-modernismo é 

a da paródia. O uso da paródia significa a perda da inocência (HUTCHEON, 1991, p. 

124). Por meio de uma intenção irônica, a poética do pós-modernismo realiza um 

duplo movimento, ao mesmo tempo em que insere, subverte os valores do 

modernismo. Nesse deslocamento, cria-se um novo espaço, um limiar, em que as 

fronteiras entre os saberes são conjugadas para permitir tanto a inserção quanto o 

distanciamento, com a finalidade de produzir novos efeitos para o ato discursivo 

Existe uma teia que se prende às necessidades concretas na forma em que a 

problemática do pós-modernismo reflete o entrecruzamento de discursos 

anteriormente marginalizados. Refletindo essa necessidade real, a poética 

autorreflexiva faz utilização de formas que permitem o deslocamento como maneira 

de apontar para contradições inerentes aos padrões. A maneira que o deslocamento 

desfaz as margens acontece dentro da linguagem, por meio de estratégias que 

notamos em alguns autores contemporâneos, como o experimentalismo e a 

profanação, como observaremos mais adiante neste capítulo.  

A poética do pós-modernismo consente a profanação quando joga um sistema 

de significação contra outro, pois atua em uma dimensão estética (a forma) e em uma 

dimensão social (a utilização) que produzem sentido(s) em relação aos contextos 

significantes, descamando as descontinuidades e permitindo fertilizações mútuas 

(HUTCHEON, 1991, p. 113). Assim, até mesmo as interrupções são assimiladas por 

meio de fluxos entre rupturas e fragmentações textuais em que o ponto de vista se faz 
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permeável ao outro: “Interrupções! Nada além de interrupções” (HUTCHEON, 1991, 

p. 208). Essa característica problematiza a subjetividade como uma unidade, pois na 

poética do pós-modernismo os deslocamentos promovem a pluralizante polivalência 

de pontos de vista que se entrecruzam (HUTCHEON, 1991, p. 206). Na busca 

frustrada por unidade, o sujeito se desloca entre o espectador e o espetáculo, no qual 

o conhecimento se torna uma forma provisória de compreensão. No uso declarado de 

interrupções e múltiplos intertextos, a poética do pós-modernismo “sugere que o 

conhecimento é produzido de forma discursiva”, a subjetividade reside na linguagem 

e o sujeito “é considerado como processo e como local das contradições” 

(HUTCHEON, 1991, p. 214). De fato, o sujeito do pós-modernismo é um sujeito 

cindido radicalmente entre espetáculo e espectador, e nossa sociedade se encontra 

adoecida. O desafio internalizado da poética do pós-modernismo busca a 

autoconsciência para combater as ilusões, tornando do processo artístico um 

forasteiro de dentro.   

Para além das verdades únicas, um gesto de liberdade torna-se capaz de se 

influir nas relações estabelecidas: a profanação. No ato de profanar, como 

destacaremos na sequência deste capítulo, o sujeito toca o símbolo sagrado (o qual 

é separado, mediante consagração, da esfera humana) e, sem destruí-lo, retorna-o 

ao livre uso da comunidade humana. Visto a partir desse conceito, a profanação, no 

contexto poético, desestabiliza as formas (ou símbolos) para criar o novo, o 

movimento desse gesto é descrito por Giorgio Agamben em Profanações. 

 
 
1.2  Profanações no manuseio dos símbolos: um gesto escritural 

 
 

Profanações abre uma fenda na obra de Giorgio Agamben que sugere um 

espaço ao lado dos outros livros do autor, e cuja contribuição para a leitura da obra 

levou a sua publicação em 2004 e à tradução em 2007 para o português por Selvino 

J. Assmann. O texto se compõe de anotações intervalares, formando-se enquanto 

fragmentos compostos de imagens de pensamento, apontando para um fio condutor 

que permeia a escrita de Agamben, a saber, a profanação como procedimento criativo 

com efeito de libertar um espaço vazio ao lado do mistério, criando um lugar de 

possível relação, conjugando os paradoxos da existência. O autor revisita o conceito 
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da palavra profanare na forma de um elogio, algo que nos indica que a teoria se realiza 

em uma práxis, pois Agamben realiza o procedimento ao mesmo tempo em que o 

conceitua nominalmente em suas anotações. 

O procedimento da profanação, na visão do autor, revela uma potência latente 

capaz de reformular as relações entre os seres e os símbolos fragmentados da 

atualidade para além das leituras dicotômicas ou até mesmo esquizofrênicas que a 

sociedade nos impõe. É possível afirmar que o autor profana o conceito dicionarizado 

da palavra, retirando-o do julgamento como algo sujo ou condenável. A profanação se 

difere de procedimentos posteriormente descritos pelo autor, como o processo de 

“vulgarização” ou “coisificação”. Nem precisamos ir muito longe para encontrar o valor 

social negativo atribuído à palavra “profanação”, constatado nos verbetes dos 

dicionários, que a designa como “desrespeito, mau uso, insulto ou violação” 

(HOUAISS, 2020). Giorgio Agamben liberta a profanação dessa carga negativa, 

atribuída principalmente pela religião, e, sem deixar de se referir ao mesmo símbolo, 

utiliza do procedimento para ultrapassar o valor estagnado no aprisionamento dos 

sentidos. Na sequência, discutiremosalguns aspectos da profanação como 

procedimento, de maneira a elaborar critérios para nos amparar no limiar do paradoxo 

entre a forma e a práxis, em que o sujeito se compreende simultaneamente divino e 

profano nas relações de sentido em confronto.  

Ainda de maneira hesitante, por se tratar de uma teoria fragmentada, 

constituída de imagens de pensamento e aforismos – o que não a retira da enorme 

lucidez de raciocínio, porém, exige um alargamento do olhar –, podemos afirmar, com 

base na proposta do autor, que a profanação é o procedimento que racha o símbolo 

para fazer transbordar os sentidos. O símbolo estagnado compromete a capacidade 

humana de relação com o mistério, visto que quando tudo se torna necessário e todos 

os caminhos possíveis já foram trilhados, os sentidos, de tão surrados, jazem 

pregados nas paredes da consciência, não existe mais espaço para a profanação. Do 

sujeito contemporâneo, homem e mulher, é exigida uma submissão cega aos padrões 

estabelecidos, enquanto o questionamento e a inadequação (do indivíduo), tanto no 

cristianismo dogmático quanto no capitalismo da meritocracia, revelariam o fracasso 

intrínseco do sujeito em se adaptar ao meio. Nossa sociedade denomina o indivíduo 

da adequação como “cidadão de bem”, enquanto o sujeito da profanação é definido 

como inadequado ou simplesmente como “perdedor” ou “fracassado”. 
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Isso se dá devido ao fato de muito do pensamento se organizar por separação, 

cuja metodologia segrega por regra do antagonismo: bem ou mal, sagrado ou profano, 

alma ou corpo, belo ou bruto. Por meio dessa separação integral do sagrado e do 

profano, o padrão estabelecido pela dicotomia se torna necessário, e o desajuste só 

existe devido a problemas do indivíduo, que levam à insatisfação e infelicidade. Em 

uma das frases mais emblemáticas da Literatura, do romance Anna Karenina, por 

exemplo, Liev Tolstói nos revela indiretamente algo sobre a relação entre o bem e o 

mal, insinuando um padrão de felicidade (instaurado pela cultura dominante): “Todas 

as famílias felizes se parecem; cada família infeliz é infeliz à sua maneira” (TOLSTOI, 

2005, p. 17).  Na época do autor, o padrão de felicidade se baseava no modelo da 

Rússia no século XIX, cujos valores serviam como cerne ou cartografia da busca por 

felicidade e, por antagonismo, indicavam um espaço da infelicidade, em si um vazio, 

ou espaço de negatividade, a infelicidade como forma e dissonância. Da mesma 

maneira, vemos que na sociedade brasileira do final do século XX, como na sociedade 

russa do século anterior, o padrão de felicidade possui características formais 

identificáveis, e as pessoas se questionam menos se de fato estão felizes quanto se 

esforçam para atingir a felicidade como uma representação teatral de si mesma, com 

intuito de se fazer ver feliz pelos outros, no molde do ideal. A felicidade se torna uma 

espécie de exibicionismo, em que importa menos o conteúdo do que a forma, desde 

que não haja espaço para a infelicidade.   

Na apresentação do livro Profanações, o tradutor Selvino Assmann faz a 

seguinte afirmação sobre a relevância do pensamento de Agamben no momento 

atual: “Um mundo em que tudo é necessário e nada é possível é um mundo sem 

sujeito, um mundo sem liberdade, sem possibilidade de criação” (AGAMBEN, 2007, 

p. 41). Essa é a razão de dizer, “que é preciso, em definitivo, profanar” (MATOS apud 

AGAMBEN, 2007, p. 19). Ao profanar, o sujeito restitui-se como um limiar, a 

consciência transitória de um paradoxo que é simultaneamente sagrado e profano, 

bom e mau, alma e corpo, belo e bruto. Somente dessa forma a expressão pode ser 

mais do que um mero exibicionismo formal ou um abstracionismo teórico, e a 

aprendizagem pode ser mais do que aprender a se encaixar em um molde, porque a 

liberdade para profanar renova os sentidos e encara até mesmo o risco de própria 

infelicidade para fazê-lo.  
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Enquanto método, a profanação não se comporta como uma fórmula fixa, por 

isso se torna mais difícil estabelecer bordas concretas cerceando o procedimento, já 

que, por meio dele, os sentidos se transubstanciam sem deixar de se referir ao mesmo 

objeto, e o desejo de compreensão cede diante da vontade de brincar livremente entre 

sentidos ambíguos. No limiar das referências literárias, teológicas, cinematográficas, 

etc., Agamben identifica a profanação como forma humana de resistência que se 

contrapõe às separações entre o sagrado e o profano impostas pela religião (seja a 

religião do cristianismo ou sua versão extrema, o capitalismo). Refletindo sobre o 

nosso tempo, o autor descreve o capitalismo atual como “religião do desespero” 

(AGAMBEN, 2007, p. 734). A transição do cristianismo para o capitalismo enquanto 

religião não resulta de uma ruptura. Na verdade, “o capitalismo leva ao extremo uma 

tendência já presente no cristianismo, generaliza e absolutiza em todo âmbito, a 

estrutura da separação que define a religião” (AGAMBEN, 2007, p. 747). De acordo 

com o autor, o capitalismo se baseia no método da separação, e a profanação se 

torna tão vazia quanto a consagração, pois não há nada mais a profanar. “Na sua fase 

extrema a religião capitalista está voltada para a criação de algo absolutamente 

Improfanável” (Ibid., p. 747). Diante do desafio do improfanável, Agamben oferece 

uma importante saída diante da culpa que ambas contêm no cerne do sistema de 

significação que move o sujeito pelo mecanismo da submissão às regras da cultura 

dominante.  

A religião conduz com grande eficácia o papel de afastar o mundano do 

sagrado, e de instaurar um véu intransponível entre eles. Entre os dois polos, o abismo 

da culpa restringe a transição, e transpor essa distância seria como se lançar contra 

a própria mortalidade. Mantendo em mente esse papel da religião, há algo a que 

podemos chamar de cartografia do sagrado, consolidado ao longo da história para 

expressar essa relação, composto por escritos sagrados, pelo prisma judaico-cristão, 

e que faz parte essencial da cultura Ocidental. Por um lado, é a literatura sagrada que 

define o escopo do sagrado, dando-lhe fronteira e instrução, e assim oferecendo aos 

seres humanos ordem diante do caos e consolo diante da morte. Por outro lado, são 

os próprios seres humanos que estabelecem os critérios para definir, dentro do 

processo histórico, a canonização da literatura sagrada, a qual, por fim, volta para 

defini-los em formas de leis e instruções. Da mesma forma, o cânone literário se 

estabeleceu ao longo da história como uma cartografia da linguagem literária validada 
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pela tradição, organizando contornos e segregando o mundano daquilo que 

considerava ideal ou belo. A aproximação entre o sublime e o divino, em busca de 

elevação, na verdade, se instaurou no pensamento desde os diálogos de Platão sobre 

a caverna, e a cisão entre o mundo das formas e o mundo das ideias. Permeada por 

esse desejo de elevação, a ideia de beleza, como já podemos observar até aqui, 

depende igualmente dos valores da cultura dominante, em que aquilo que é 

considerado como feio ou desagradável aos sentidos deve ser evitado, e o trabalho 

estético se torna essencialmente humano naquilo que retira o sujeito do reino dos 

animais e o eleva ao reino dos seres divinos.  

De acordo com as anotações de Agamben, a profanação se debruça sobre o 

ponto cego do sagrado, desnudando no centro o ponto impessoal que se move na 

zona de não conhecimento. Ao contrário da cartografia escrupulosa do sagrado, que 

o livra de qualquer resíduo do profano, a profanação é o gesto de restituir ao uso 

comum o que havia sido subtraído exclusivamente ao âmbito sagrado pelo ato da 

consagração ou do sacrifício. O autor se baseia nos juristas romanos para concluir: 

“Profano [...] em sentido próprio denomina-se àquilo que, de sagrado ou religioso que 

era, é devolvido ao uso e à propriedade dos homens” (AGAMBEN, 2007, p. 661). No 

ato da profanação, a pessoa se coloca em jogo, no limiar da compreensão, e arrisca 

a própria vida para dar liberdade às relações, retornando aos sujeitos o direito de 

brincar com os símbolos sagrados que a religião afastou para além do uso comum.  

Por isso mesmo o autor se volta para o cristianismo em procedimento de profanação, 

com intuito de libertar o sagrado novamente ao livre acesso da comunidade humana, 

utilizando-se da narrativa judaico-cristã de uma nova maneira, em que nela liberta 

tanto o ser humano quanto o Deus dos moldes estabelecidos pela religião. 

Seguindo essa proposta, Agamben estabelece a releitura de termos e 

conceitos cristalizados nos sentidos maniqueístas da sociedade contemporânea e os 

restitui ao livre uso.  Nessa releitura dos intertextos sagrados e literários, o sujeito se 

revela enquanto campo de tensões: a consciência de algo íntimo (incompreensível e 

eterno) e a vivência do pessoal (desejo de compreensão e de eternidade). A pessoa 

carrega em si um elemento irredutível que Agamben traduz como sua divinização, 

algo de eternidade que reside na existência temporal ao mesmo tempo em que se 

identifica no “eu” histórico e participa da experiência do tempo e da aniquilação. Ao 

invés de seguir o modelo freudiano, o qual diante do paradoxo focaliza os aspectos 
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obscuros e violentos do íntimo humano e cuja formulação foi gerada ao redor de um 

pessimismo, Agamben revela no sujeito humano uma tensão que, pela profanação, 

se reconecta à potência criativa e divina no interior de um paradoxo. Já em outras 

obras, o filósofo italiano inaugura o termo homo sacer (AGAMBEN, 1995) para 

designar a condição humana, que consiste em definir o ser humano a partir da sua 

sacralidade intrínseca e impessoal, cuja potência é também liberdade para a 

profanação.  

De acordo com o autor, “esse Deus muito íntimo [...] é também o que há de 

mais impessoal em nós” (AGAMBEN, 2007, p. 130). Trata-se de um elemento 

“impessoal e pré-individual”, que vincula o sujeito constantemente a uma “zona de 

não-conhecimento”, algo de sagrado e comum em seu íntimo (AGAMBEN, 2007, p. 

153). Entre os fragmentos da existência contemporânea, Agamben articula um núcleo 

vazio e ainda assim sagrado do sujeito humano, vinculado não à perspectiva pessoal, 

mas ao íntimo impessoal. A partir do conceito de profanação, “a vida deve ser pensada 

como potência que incessantemente excede as suas formas e realizações” 

(AGAMBEN, 2007, p. 57). Essa potência exige liberdade para poder ser e para poder 

não ser, e, nesse limiar, somente um salto de fé pode levar para além das fronteiras, 

no entre-lugar da experiência da morte e da poesia na relação entre o profano e o 

sagrado.  

Parte dessa potência sagrada reflete a capacidade humana de se relacionar 

com o divino e impessoal. De acordo com o autor, o poeta é quem celebra o “seu 

triunfo no não-conhecimento,” aproximando-se assim da potência sagrada (Ibid., p. 

153). Neste sentido, Hilda Hilst é uma poeta por excelência, mesmo quando transita 

por outros gêneros que não o da poesia. Seu triunfo é poesia dedicada ao mistério, 

palavras tecidas no vão de um paradoxo, renunciando os sentidos maniqueístas e 

percorrendo de maneira errante pela linguagem ao redor do mistério sem apelar à 

cartografia do sagrado imposta pela religião/tradição.  

No início da novela A obscena senhora D, observamos que a obra não seguirá 

o rumo da linearidade, nem irá se basear na arquitetura espaço-temporal da narrativa 

tradicional do cânone literário, em que a representação se torna algo como a coisa em 

si, embora ignore o ponto cego no centro da linguagem. Ao contrário disso, a novela 

de Hilda Hilst se inaugura na primeira pessoa que narra um espaço enigmático, 

costurado a partir de imagens em fluxo e desvios, criando uma inundação poética no 
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centro oco da linguagem. Conforme indica a voz narrativa na abertura da obra: “Vi-me 

afastada do centro de alguma coisa que não sei dar o nome, nem porisso irei à 

sacristia, teófaga incestuosa, isso não” (HILST, 2018, p. 452). A profundidade do olhar 

que se volta sobre si mesmo é um ato simultaneamente de reverência e profanação e 

tece o vão entre o olhar e a experiência, por onde o sujeito escorre em linguagem, em 

busca de si mesmo como um outro e do outro como parte de si. Sobre esse “centro 

de alguma coisa”, mais adiante na novela, temos a seguinte revelação: “estou 

encostada à parede no vão da escada, escuto-me a mim mesma, há uns vivos lá 

dentro além da palavra, expressam-se mas não compreendo, pulsam, respiram, há 

um código no centro, um grande umbigo, dilata-se, tenta falar comigo, espio-me 

curvada” (HILST, 2018, p. 455). Essa ruptura no olhar (“espio-me curvada”) 

combinada à leitura enigmática do tempo, o qual é ao mesmo tempo uma presença 

(no passado) pela memória e a vivência (no presente) de uma ausência, desnuda-se 

numa linguagem tecida entre fragmentos e interrupções, o que demonstra que 

estamos entrando no que Agamben descreve como zona do não conhecimento. Sem 

contornos definidos, somos, como leitores (um par de olhos deslocados), inseridos na 

linguagem de um sujeito capaz de enxergar a si mesmo, curvado a partir da ausência 

central, um olhar que se mantém à margem (“afastada do centro”), com efeito de 

experimentação poética que inverte sentidos e profana a tradição, propondo e 

atingindo uma renovação dos símbolos, cujo resultado costura em si um espaço vazio 

para convivência com “O OUTRO” (leitor, Deus, a subjetividade como olhar que se 

enxerga de fora, o outro de si, etc.). Além disso, as imagens costuradas sugerem um 

fluxo de consciência que, por se aproximar de uma ausência, confessa os próprios 

limites da linguagem e despem pela palavra o centro inominável, expressando-se 

sobre algo que ultrapassa a capacidade de representação da linguagem e até de 

compreensão, seja como vivência (sentidos e estímulos do presente), seja como 

experiência (memória integrada do passado).  

A linguagem se apoia na imagem para descrever o espaço enquanto 

afastamento, talvez por não estar escrevendo o presente, mas por estar abrindo um 

espaço ao lado da vivência, a memória, em que o eixo está temporalmente deslocado, 

criando uma primeira fratura no olhar. Esse espaço demonstra um limiar entre o centro 

de alguma coisa e o olhar da narradora, onde a profanação se torna possível. Na 

abertura, tão perto do centro sem nele tocar, o mistério se torna presente por um vazio 
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de linguagem, “o centro de alguma coisa que não sei dar o nome”. Contudo, diante do 

mistério, a narradora demonstra que não irá recorrer ou se submeter aos ritos 

impostos pela religião (“nem porisso irei à sacristia”) ou pelas marcas da formalidade 

literária impostas pela tradição. Ao invés disso, a marca de oralidade em “porisso” já 

demonstra o tipo de poética que se aproxima do inominável, percorrendo fluidamente 

a palavra grafada a partir da oralidade, sem se distanciar do mais simples e mundano, 

a palavra poética se arquiteta em favor da liberdade para profanação entre os sons 

que vivem no interior da palavra. Além disso, nota-se a ausência de marcadores como 

a pontuação para encerrar ou separar frases. Há poucos pontos finais, e as vírgulas 

entre as vozes fluídas causa não apenas uma fusão de imagens de pensamento na 

forma de uma linguagem em fluxo, mas também um choque entre elas, já que o que 

antes estava separado, na poética da profanação se torna algo de impermeável na 

intersubjetividade da linguagem/alma humana. 

Importa notar que o tom de humor na narrativa se demonstra principalmente 

nos exageros. Tomemos a dedicatória do texto: “Dedico este trabalho, assim como o 

anterior [...] e também meus trabalhos futuros (se os houver) à memória de Ernest 

Becker, por quem sinto incontida veemente apaixonada admiração” (HILST, 2018, p. 

423, grifo nosso). Existe um tom de humor no exagero da forma descrita sobre a 

admiração por Becker, repetindo adjetivos e colocando um rastro jocoso de 

intensidade na seriedade da relação como leitora de Becker.  

Outro momento de riso parece acontecer quando a narradora se declara 

“teófaga incestuosa” logo nas primeiras linhas da obra (HILST, 2018 p. 453). O 

neologismo “teófaga” também indica que a linguagem pré-existente não seria 

suficiente para encontrar um termo para o sujeito que se alimenta da carne de Deus. 

O uso do neologismo como uma rejeição à palavra dicionarizada em favor do sentido 

como experiência real inominável se remete ao procedimento da profanação na sua 

camada lexicológica. Além disso, a palavra “teófaga” remete por associação 

semântica à linguagem da sacristia, em que a ceia, pão e o vinho são 

transubstanciados e se tornam o corpo de Cristo os quais o fiel ingere como alimento 

em memória da morte do filho de Deus. Nesse contexto entre a sacristia e a teofagia, 

o neologismo pode ser compreendido por se basear em combinação de palavras do 

grego (théos, “Deus” e phagein, “comer”). O ato de comer o corpo de Deus se 

relaciona ao ato da sacristia em que o corpo e o sangue de Cristo se transubstanciam 
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para se tornarem alimentos servidos no ritual da Santa Ceia. Ao mesmo tempo, na 

obra, por meio dessa associação entre o canibal e a sacristia, a linguagem promove 

um estranhamento daquele que faz do corpo do outro seu alimento, a ceia em que 

devora o outro, sem destruí-lo, e faz dele parte da sua composição mais interior. De 

fato, o desejo pelo sacramento a partir do mundano demonstra o caráter profanatório 

da obra. Além disso, a leitura de théos como deus, ou o divino, advindo da cultura 

grega, revela o método de atuação do cristianismo, pois o léxico e discurso usado 

para os antigos deuses, os “deuses pagãos”, foram devorados ou apropriados para 

se referirem posteriormente única e exclusivamente ao Deus cristão. Desta feita, a 

autora faz uso desse método para devorar o discurso ao redor do sagrado e devolvê-

lo de maneira poética e (simbólica e encarnada) ao uso dos seres humanos, homens 

e mulheres. 

Já a segunda parte da afirmação, que se qualifica como incestuosa, entrecruza 

a imagem do sagrado com uma espécie de profanação que vai ainda além, pois o 

sujeito comedor da carne de Deus é simultaneamente alguém que realiza uma união 

sexual entre parentes. A poética que se faz profanação em A obscena senhora D 

transita entre conceitos sagrados e profanos sem hesitar, unindo dois dos movimentos 

humanos: a busca pelo divino, que representa um movimento para cima, e a 

sexualidade incestuosa, que representa o carnal mais baixo e cercado de tabus, numa 

linguagem enigmática que não se compromete a jogar pelas regras. Na verdade, a 

narradora ri enquanto remete ao aspecto profano ao mesmo instante em que aproxima 

o leitor do âmbito do sagrado pela linguagem da sacristia, consciente do desconforto 

gerado no contato com esse desconhecido. 

A linguagem se move a partir de um deslocamento, cujo centro a palavra não 

alcança (“vi-me afastado do centro de alguma coisa que não sei dar o nome”), e 

costura-se na metodologia à “teófaga incestuosa”. No elo costurado entre o sagrado 

e o profano, encontramos novas dimensões possíveis entre o considerado como alto 

(espiritual e belo) ou como baixo (carnal e feio), pela cultura dominante, e novamente 

encontramos Hillé morando no vão da escada e Ehud na parte superior, arquitetando 

novamente o limiar como espaço-tempo em que o amor resiste: “a resposta não está 

aí, ouviu? Nem no vão da escada, nem no primeiro degrau aqui de cima, será que 

você não entende que não há resposta?” (Ibid., p. 454). Pautados por uma linguagem 

em comum, que faz da ausência uma presença e do vão um limiar de encontro, Ehud 
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relembra Hillé de que não há resposta e conduz a memória da esposa ao redor da 

vida mundana, em que o marido, mesmo que morto, faz o caminho do corpo, desejo 

do outro e um pedido de café: “escute, Senhora D, se ao invés desses tratos com o 

divino, desses luxos de pensamento, tu me fizesses um café, hen?” (Ibid., p. 453). O 

marido morto é memória de um corpo vivo, e o corpo da vivência de Hillé, nesse olhar, 

se perde em luxos do pensamento e esquece de se saber bicho-gente, com desejo 

de comunhão física com o mundano. Sabendo que não irá compreender, Ehud tem a 

sabedoria de saber viver, a ponto de continuar vivo ainda morto. Nesse movimento 

entre a morte e a vida, entre as memórias e a solidão existencial, Hillé existe no apetite 

pela compreensão que se esfacela diante da face do outro, um desejo de amar.  A 

visão de Hillé sobre Ehud descreve os traços marcantes do corpo do marido, a 

memória amorosa da narradora relata:  

 
vai subindo as escadas, é ereto, magro, longilíneo, as sobrancelhas eriçadas, 
coça com o indicador a bochecha pálida, o mesmo gesto de menino, há um 
traço rosado nesse pequeno espaço, a bochecha pálida e um traço, um lustro. 
Cicatriz. Um gato. E o que quer dizer isso de Ehud não estar mais? O que 
significa estar morto? O traço, a fita mínima na bochecha pálida, o lustro 
encontrou outro rosto? (HILST, 2018, p. 457). 

 

No rosto de Ehud, existe uma cicatriz e, associado a isso, Hillé descreve o gesto do 

menino, do homem e depois do morto, fazendo uma progressão da vida pela imagem, 

ligada pelo acaso (um gato, uma cicatriz) e um gesto que perdura depois da morte 

talvez em outro rosto.  

O método pelo qual A obscena senhora D se arquiteta como poética da 

profanação se realiza no livre trânsito entre o sagrado e o profano, constantemente 

invertendo os usos na renovação dos sentidos. No ritual da sacristia, o processo que 

transforma elementos cotidianos em corpo do divino envolve o conceito de 

transubstanciação que discutiremos mais adiante, ao lado do espaço ritualizado. Esse 

novo espaço, além da familiaridade com o ritual inquestionável, leva o conceito a sua 

tensão máxima, a saber, como comer o corpo de Deus na mesa farta da vida sem o 

ritual do sacramento religioso. A autora profana os conceitos, colocando-os em tensão 

máxima e afirmando a subjetividade sagrada na liberdade. Esse trânsito em liberdade, 

capaz de engolir o corpo de Deus sem precisar ir à missa, mais adiante, demonstra 
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seu caráter incestuoso na fricção da linguagem erótica com a linguagem sagrada e na 

forma errante de se conduzir na busca pelo divino até mesmo nas coisas “baixas”.  

Um exemplo da tessitura capaz de conjugar o sagrado com o profano na 

narrativa fluída e errante de A obscena senhora D atesta novamente o caráter 

teofágico e incestuoso de Hillé. Na citação abaixo, a narradora faz um 

entrecruzamento de imagens da eucaristia com o ato erótico da felação.  

 
Engolia o corpo de Deus a cada mês, não como quem engole ervilhas ou roscas ou 
sabres, engolia o corpo de Deus como quem sabe que engole o Mais, o Todo, o 
Incomensurável, por não acreditar na finitude me perdia no absoluto infinito  
te deita, te abre, finge que não quer mas quer, me dá tua mão, te toca, vê? Está 
toda molhada, então Hillé, abre, me abraça, me agrada 
Engolia o corpo de Deus, devo continuar engolia porque acreditava, mas nem 
porisso compreendia, olhava o porco-mundo e pensava: Aquele nada tem a ver com 
isso, Este, O Luminoso, O Nome, engolia fundo, salivosa lambendo e pedia: que eu 
possa compreender, só isso (HILST, 2018, p. 454). 

  

A narradora transita livremente de forma a fazer da linguagem ponte entre os polos 

hermeticamente segregados pela religião, afastando-se das hierarquias que 

comumente julgam o que seria digno ou não de um fazer poético. Por um lado, corre 

a narrativa da eucaristia, o momento ritualizado do sacramento administrado na missa 

pelo padre mediante consagração dos elementos que, apesar de se tratar do corpo 

de Deus, estão na forma transubstanciada do pão e do vinho, em cuja relação com a 

forma não seria de representação, mas de se tornar no próprio corpo de Cristo. Em 

meio a esse ritual, a linguagem de Hillé percorre todos os sentidos sugeridos em 

associação com as memórias, visto que mesmo enquanto percorre o discurso ao redor 

do sagrado, já traz uma primeira aproximação do sagrado com as coisas mundanas, 

não nas coisas consumidas impensadamente como as “ervilhas ou roscas ou sabres”, 

mas como quem deseja engolir o corpo do outro e compreender. Esse desejo leva 

Hillé de joelhos até o Outro, assim como o leitor se debruça sobre o mistério da 

linguagem e deseja “que eu possa compreender”. Nesse sentido, o sagrado tem mais 

relação com o profano e o erótico do que a religião nos permite conjugar. Existe uma 

conexão íntima entre o sacramento teofágico e a relação erótica dos corpos que se 

desejam. Mesmo assim, Hillé parece ainda ignorar essa relação, e diz que ao contrário 

das ervilhas ou roscas, a linguagem que cria ao redor do mistério se costura por um 

desejo de Deus, com pronomes impessoais articulados como nomes próprios para 

caracterizar o divino, O Todo. A narradora faz uma progressão do pensamento ao 
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redor do divino, O Mais, O Todo, O Incomensurável, como se vagasse pela linguagem 

ao redor de nomes sem conseguir encontrá-lo. Esses nomes que não são nomes se 

sugerem como pontes de sentido para aquilo, visto que o olhar não consegue 

sobrevoar o sagrado de maneira panorâmica devido a diferença de tamanho. 

Demonstra-se que a forma de conhecimento desse sujeito que quer enxergar o todo 

sem poder olhar de cima é mapeando os sentidos livremente ela linguagem.  

Por outro lado, lê-se o ritual da relação sexual entre Hillé e Ehud, que formam 

na mente da narradora uma totalidade, ainda que impossível por se marcar 

principalmente por uma presença-ausência, já que Ehud é o marido morto. A narrativa 

descontrói as fronteiras entre personagens tradicionais, tecendo na linguagem um 

limiar entre Ehud e Hillé na forma de uma tensão paradoxal que transcende a morte. 

Ehud é o homem a quem ela amou e por quem foi amada, por quem própria a 

linguagem de Hillé é constantemente permeada e até mesmo interrompida. A busca 

pela voz do marido finado se transubstancia na busca pelo pai e na busca por Deus. 

Talvez seja essa identificação (pautada por uma ausência), que se revela tanto na 

reverência quanto na profanação, conforme a linguagem se desloca do marido e 

amante carnal ao pai distante e divino, e caracteriza a teofagia de engolir o 

sacramento como lascívia incestuosa, demonstrado na abrupta interrupção de Ehud: 

“te deita, te abre [...] me abraça me agrada”. E a saliva da boca desejosa de engolir o 

corpo de Deus se transmuta em imagem do sexo oral: “engolia fundo salivosa 

lambendo e pedindo” (HILST, 2018, p. 454). Aqui o leitor não pode mais distinguir se 

o ato a que a narradora se refere é o da eucaristia ou o da felação, gerando um espaço 

em que ambos se mantêm ligados simbólica e simultaneamente ao aspecto sagrado 

e profano, trazendo uma relação inseparável entre os dois.  

Ao contrário de um vínculo que subjuga o saber, a relação do poeta com o 

impessoal que lhe é íntimo se faz por meio de uma renúncia, chamada pelo Agamben 

de “a hora lucidíssima”. O modelo que o autor propõe em Profanações se resume da 

seguinte maneira: “crer no divino e não aspirar alcançá-lo” (AGAMBEN, 2007, p. 232). 

A relação do poeta (e do profeta) com o mistério das coisas se constitui de um 

sacrifício no limiar da compreensão que transita entre o sagrado e o profano. Do poeta 

e do profeta, exige-se o salto de fé: o eixo centralizado do sujeito se arrisca no 

movimento que o transporta para o abismo de um espaço vazio da linguagem e da 

compreensão. No testemunho da ausência-presença, na experiência do mistério do 
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corpo e da alma, o ser humano se aproxima do sagrado. O salto exige fé por envolver 

um risco no limite da compreensão, porém, ele não deve ser confundido com 

redenção, já que é possível desejar o divino, até mesmo evocá-lo, mas não o 

compreender ou atingir satisfatoriamente o desejo de totalidade, conforme nos ensina 

Agamben.  

Ainda no início da novela, a narradora declara “eu Hillé também chamada por 

Ehud A Senhora D, eu Nada, eu Nome de Ninguém, eu à procura da luz numa 

cegueira silenciosa, sessenta anos à procura do sentido das coisas. Derrelição Ehud 

me dizia, Derrelição – pela última vez Hillé, Derrelição quer dizer desamparo, 

abandono, e porque me perguntas a cada dia daqui por diante te chamo A Senhora 

D. D de Derrelição, ouviu?” (HILST, 2018, pp. 452-453). Começaremos pelos nomes 

das personagens os quais contêm um mistério, enquanto remete aos nomes da antiga 

língua hebraica, em que o Antigo Testamento da Bíblia foi escrito. 

Na verdade, o nome Ehud ( הד  ou sua tradução para o português, Eúde) surge 

no Antigo Testamento da Bíblia, no livro de Juízes, em referência ao segundo juiz do 

povo. Ehud, como nome próprio, tem origem desconhecida, mas se aproxima do 

termo traduzido como ‘echad, que significa “unido” ou “um” (KIRST, 1996, p. 7). De 

acordo com o relato bíblico, quando o povo estava sob o jugo dos moabitas, Eúde se 

ergueu como um libertador dos filhos de Israel, entregue enquanto resposta de Deus 

ao clamor dos seus.  

 
Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um 
libertador, a Eúde [...], homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela 
sua mão um presente a Eglom, rei moabitas. E Eúde fez para si uma espada 
de dois fios, do comprimento de um côvado; e a cingiu por baixo das suas 
vestes,à sua coxa direita. E levou aquele presente a Eglom [...], e era Eglom 
homem muito gordo. [Eúde] disse: Tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. 
O qual disse: Cala-te. [...] tinha o rei só para si, e disse: Tenho, para dizer-te, 
uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira. Então Eúde estendeu a sua 
mão esquerda, e tirou a espada de sobre sua coxa direito, e lha cravou no 
ventre, de tal maneira que entrou até o cabo após a lâmina, e a gordura 
encerrou a lâmina (porque não tirou espada do ventre); e saiu-lhe o 
excremento (Bíblia NVI, JUÍZES 3:15-22).  

  

A voz narrativa de A obscena senhora D se tece no limiar no encontro de linguagens 

entre Hillé e Ehud. A subjetividade do discurso é tão própria quanto alheia, tão 

masculina quanto feminina, tão profana quanto sagrada, tão fatal quanto libertadora. 

Ler Hillé sem simultaneamente ler Ehud torna cindida a experiência da leitura. E não 
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se engane, leitor, a experiência proposta no discurso tortuoso representa um ventre 

rasgado por lâminas duplas afiadas até ver sair de si os excrementos, pois, de alguma 

forma, a liberdade do símbolo depende disso.   

 Quanto ao nome de Hillé, esta pesquisa não encontrou uma referência direta 

no léxico do antigo hebraico. Nossa busca na língua remete ao próprio repertório 

hilstiano. Sobre os nomes enigmáticos das personagens, Hilda Hilst responde em 

entrevista: “Eu gosto muito de ler ensaios sobre religiões primitivas, sobre 

comportamento. Gosto muito de textos hebraicos. Muitos nomes têm significados que 

mereciam que pesquisassem” (HILST, 2013, p. 121). Em um dos textos hebraicos ao 

qual a autora recorre, Hilel surge no livro de Juízes, e é o nome mais próximo no 

dicionário ao escolhido pela autora. Entre Hillé e Hillel, nota-se curiosamente a 

ausência do “el” (deus) no nome de Hillé, que fica distante por uma consoante de uma 

ligação direta com o divino. As sete formas que sugerem desse entrecruzamento são 

interessantes como possíveis aproximações de sentido com o “sem nome” da 

narradora representada pela busca de sentido ou do centro inominável das coisas. 

Hilel ou Hillel, do hebraico ללה , o termo consta no dicionário editado por Nelson Kirst 

em sete verbetes assinalados de acordo com as vozes (ativa, passiva, reflexiva) e os 

graus (simples, intensivo, causativo), representando os construtos linguajares no 

hebraico antigo, em que o tempo não possui as marcas formais como dos tempos 

verbais das línguas latinas. “HI: fazer resplandecer; PI: elogiar, louvar, cantar; PU: ser 

louvado; QAL: ser enganado, ser confundido; POEL: fazer de tolo, zombar; POAL: 

sem sentido; HITPOEL: fingir-se de louco, comportar-se como louco, correr como 

louco” (KIRST, 1996, p. 54). No fazer resplandecer, o sujeito transita entre o louvor e 

a loucura, o elogio e a zombaria, percorrendo errantemente pelos sentidos. De forma 

paradoxal, todas as definições cabem à narradora na busca (louvor a Deus) e na forma 

(sem sentido, fingir-se de louco).  

Por esses motivos, Hillé e Ehud são nomes misteriosos até mesmo para os 

pesquisadores que se debruçam sobre a obra de Hilda Hilst, alguns apontam para a 

possibilidade de ser uma brincadeira com o próprio nome da autora, trazendo 

fragmentos sonoros ou rastros de Hilst no texto literário. Contudo, o que sabemos é 

que a nomeação das vozes que compõem a narrativa exige que o leitor se desloque, 

juntamente à narradora, para essa zona de não conhecimento, que se aceite o 

desconforto de não compreender e aceitar o efeito sonoro da palavra na recusa de 
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fazer sentido. Dessa forma, a palavra transita entre o inaugural (sem registro) e o 

ancestral (eco sonoro da antiga língua hebraica). Talvez seja por isso mesmo que o 

nome que intitula o livro de entrevista de Hilda Hilst seja Fico Besta Quando me 

Entendem, título que pode ser explicado da seguinte maneira: existe algo na obra da 

autora que se recusa à compreensão, denominada por Agamben como a hora 

lucidíssima da renúncia. Nesse livro, organizado por Diniz, Hilda reflete sobre sua 

literatura e o papel do autor nas seguintes palavras:  

 
Desnudando-nos, procuramos fazer com que os outros se incorporem ao 
nosso espaço de sedução. Estendemos as teias e desejamos que o outro 
faça parte delas, não para devorá-lo, mas para que sinta perplexidade e faça 
a pergunta, para que tome conhecimento da possível qualidade do nosso fio-
sedução; caminhe conosco, num veículo que pode ser afetivo-odioso. Há 
pessoas que tratam a carne como outros tratam o ouro, às escondidas. 
Escolhi para meus textos o tratamento oposto. Samuel Beckett na sua peça 
Dias felizes escreve: “Eu não posso dizer mais; diz-se o que se pode”. Prefiro 
dizer: Quero falar tudo nos meus textos e posso dizer ainda mais. Faço 
perguntas possíveis a mim mesma: se eu falasse com a voz do mundo, como 
falaria? Se eu falasse com a voz dos ancestrais (que representa o sangue e 
o sêmen dentro de mim) haveria a refulgência de uma nova voz? É preciso 
tentar tudo, experimentar tudo. Talvez assim a verdade, a resposta, seja 
encontrada. Evidente que muitas vezes fico paralisada durante muito tempo, 
sem que saiba por quê. De repente, a coisa vem, redonda, ajustada ao seu 
próprio momento. As proposições são sempre ambiciosas, e os resultados? 
Não sei. Temos todos nós, escritores, os nossos textos infelizes, mas sempre 
sobra algum deles tatuado de sagrado e de magia. [...] Busquei minha 
determinada tensão, minha corda esticada. [...] Procurei atingir o quase 
inabitável, o satanás do encanto, assim como quando a gente se apaixona. 
Quando isso acontece há uma transfiguração lá dentro: tudo ao mesmo 
tempo; violência, calidez, chama e banalidade; mas muitas vezes durante o 
trabalho eu me perguntei como era possível ser possuidora daquela carga 
afetiva cheia de vigor e ao mesmo tempo ser dominada e possuída por uma 
experiência muda que é, em suma, o silêncio que reveste o ato de criar, 
escrevendo. Resulta assim, exemplificando, na odisseia do cotidiano, como 
se você sentisse que o amor é a sua própria textura e um mesmo instante 
aquele olho-eu-você-amante o julgasse mudamente como se dissesse: Você 
é um desastre quando se diz ou se faz amando (HILST, 2013, pp. 432-443). 
  

Os nomes Hillé e Ehud precisam ser lidos à luz do que a narradora destaca 

como o desastre daquele que se diz ou se faz amando. Na sequência, a busca de 

amor é a busca pelo sagrado nas coisas mundanas, e se propõe para além do 

universo pessoal da autora, destacando a impessoalidade e a sacralidade existencial. 

Por isso, Hillé se nomeia: “eu Nada, eu Nome de Ninguém”. Além do sentido 

característico dos pronomes, “nada” e “ninguém” revelam seu aspecto impessoal da 

linguagem na busca descentralizadora ao serem grafados com letra maiúscula, o que 

a língua reserva para os nomes próprios. Novamente, a questão enigmática na 
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relação volta como um campo de tensão, o impessoal será transubstanciado em nome 

próprio pela condução estética da obra no “espaço da sedução”, em cujo lugar se dá 

um esfacelamento das fronteiras entre Ehud e Hillé, separados pela morte, mas 

reunidos em um lugar que pertence à linguagem: “E nunca nos compreendemos como 

existências, atados os dois como cão e cadela, mas teu sonho era o meu, teu sangue, 

tua vida a minha” (HILST, 2018, p.478). Outra forma de relação estabelece a 

linguagem na forma de um diálogo aberto, marcados sobretudo por um desencontro 

do olhar, como na seguinte citação:  
a vida foi isso de sentir o corpo, contorno, vísceras, respirar, ver, mas nunca 
compreender. porisso é que me recusava muitas vezes. queria o fio lá de 
cima, o tenso que o OUTRO segura, o OUTRO, entendes? 
que OUTRO mamma mia? 
DEUS DEUS, então tu ainda não compreendes? (HILST, 2018, p. 474) 

 

O aspecto que sublinhamos de A obscena senhora D diz respeito ao que 

chamamos de sacrifício no limiar da compreensão. Quando Hillé revela sua cegueira, 

o texto que se inaugurou pela visão se transforma em um testemunho de ausência, 

que pelo olhar poético da narradora se transmuta em uma nova forma de presença. A 

cegueira na busca de luz sabe que não pode se basear simplesmente na imagem, 

precisa sentir o calor, cheirar, tocar para recriar a sensação da luz. Importa pensar 

que a narradora é uma senhora de sessenta anos, testemunhando seu próprio 

envelhecimento, a vivência do tempo e a experiência das coisas passadas. Parte 

dessa ausência se traduz na voz do marido que, como falamos, atravessa o eixo 

temporal e permeia o fluxo de consciência da narradora ao encarar sua mortalidade. 

Ehud é quem nomeia Hillé como a Senhora D, como uma brincadeira, pois ela 

pergunta sempre o significado de “derrelição” sem lembrar a resposta (Ibid., p. 452). 

Algo do sujeito impessoal faz perguntas sem registrar as respostas, sendo marcado 

pela derrelição da própria memória. No entanto, o esquecimento rememora-se pela 

voz do outro, Ehud, existindo um paradigma de alteridade no interior do sujeito, onde, 

cindindo de si mesmo, ele é capaz de perguntar e esquecer, e é capaz de amar, 

repetindo o gesto sem propósito que por fim o define pela letra D, de derrelição.  

Outra característica do poeta em relação ao mistério se realiza no uso do que 

Agamben descreve como a magia evocatória do nome secreto das potências 

espirituais (AGAMBEN, 2007, p. 238). De acordo com o autor, o nome secreto se 

refere ao nome na linguagem em que Adão e Eva se comunicavam diretamente com 
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Deus no Jardim do Éden, antes da culpa e da necessidade de expiação. Tais nomes 

foram perdidos com a perda do paraíso e posteriormente com a confusão das línguas 

descritas de maneira mitológica no evento bíblico da Torre de Babel. A arte da 

profanação, que o filósofo italiano traz na imagem da fotografia, “exige que nos 

recordemos; as fotos são testemunhos de todos esses nomes perdidos” (Ibid., p. 287). 

Contudo, os nomes perdidos não são recuperados pelo processo evocatório, mas “o 

nome secreto é, na realidade, o gesto com o qual a criatura é restituída ao inexpresso.” 

(Ibid., p. 243).  Pela potência evocatória do nome secreto, o gesto de profanação 

remete a uma libertação dos sentidos. De maneira iconoclasta: “O nome secreto não 

é tanto a chave da sujeição da coisa à palavra do mago, quanto sobretudo, o 

monograma que sanciona sua libertação com relação à linguagem.” Os seguintes 

nomes aparecem na obra em referência ao inexpresso, todos grafados com artigo e 

primeira letra em maiúsculo: “Este, O Luminoso, O Vívido, O Nome” (p. 454), “O Todo” 

(p. 454), “Porco-Menino Construtor do Mundo” (p. 455), “Porco-Menino” (p. 460, 461, 

464, 480, 488, 496), “Menino Louco” (p.454, 466), “Menino-Porco” (p. 458, 463, 464, 

476, 477), “Menino Precioso” (p. 464), “Luzidia Divinoide Cabeça” (p. 464), “Corpo de 

Deus” (p. 465), “Todopoderoso” (p. 465), “Pai” (p. 465), “Senhor” (p. 469, 488, 489, 

494, 496), “O OUTRO” (p. 474), “La Cara, La Oscura Cara” (p. 482), “Infinito, 

Perdurável, Imperecível” (p. 487). Alguns desses termos remetem diretamente à 

religião judaico-cristã, como “Pai”, “Senhor” ou “Infinito”, mesmo que esse último seja 

usado como complemento adnominal e não como nome próprio. Outro termo cuja 

origem reside na tradição judaico-cristã é o conceito de “Todopoderoso”, contudo, 

novamente usado como nome próprio ao invés de uma designação adnominal. O 

único termo grafado totalmente em letra maiúscula é “O OUTRO”, como espaço vazio 

em que existe a possibilidade efêmera do encontro amoroso. 

Na relação de alteridade, A obscena senhora D desnuda a face misteriosa do 

amor, devolvendo tanto o amor quanto O OUTRO (o ser amado) ao inexpresso, por 

meio de um trabalho poético de libertação em relação à linguagem. Esse movimento 

pode ser notado na reflexão de Hillé na novela costurando um aspecto central da 

poética da obra: “que o homem tenha um cérebro sim, mas nunca alcance, que sinta 

amor sim mas nunca fique pleno, que intua sim meu existir mas que jamais conheça 

a raiz do meu mais ínfimo gesto, que sinta paroxismo de ódio e de pavor a tal ponto 

que se consuma e assim me liberte” (HILST, 2018, p. 464). Por outro lado, Ehud 
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responde na poética pulsante da vida e do corpo: “Hillé, paixão é a grossa artéria 

jorrando volúpia e ilusão, é a boca que pronuncia o mundo, púrpura sobre a tua 

camada de emoções, escarlate sobre a tua vida, paixão é esse aberto do teu peito, e 

também seu deserto. E sombra, Hillé, é nosso passo, nossa desesperançada subida” 

(Ibid. p. 460). Dessa forma, a principal conexão do leitor com a vida pulsante é pela 

voz de Ehud, personagem morta, enquanto Hillé, personagem viva, por grande parte 

da novela não pode viver, por não satisfazer o desejo de compreensão.   

Outra forma que podemos ler a novela parte do que Agamben identifica como 

dois tempos correndo simultaneamente: o tempo profano e o tempo messiânico. 

“Homens que, no tempo profano, já possuem as características do tempo messiânico, 

pertencem já ao último dia” (AGAMBEN, 2007, p. 324). Na intersecção do tempo 

profano com o tempo messiânico, o sujeito habita o vão de um paradoxo. Ainda sobre 

o tempo messiânico, Agamben declara: “Quando o messias vier, [...] o esquecimento 

se lembrará de si mesmo” (Ibid., p. 332). Eis o paradoxo, quando o esquecimento se 

lembrar a si mesmo não será mais esquecimento. Novamente o paradoxo ressurge, 

já que o perdido não exige que seja lembrado, apenas que continue na forma de uma 

ausência (Ibid., p. 346), e a conclusão do autor diante dessa ambiguidade é apontar 

e declarar “o lugar do canto está vazio”. Somente a profanação sabe encarar o vazio 

do canto sem deixar de cantar, mas ao invés disso, por contágio, enxergar-se diante 

do vazio como uma profecia oca de compreensão: “um dia vou compreender, Ehud 

[...] um dia um dia um dia” (HILST, 2018, p. 453).   

Observando a poética da profanação em A obscena senhora D, podemos 

observar que o canto está vazio por amar o perecível ou o perdido e, no limite da 

compreensão, contê-lo apenas na forma iconoclasta de uma ausência. A união de 

Ehud e Hillé existe apenas na linguagem, na qual o tempo profético caminha ao lado 

do mundano, no limiar profano-sagrado. Na duplicidade do tempo, a linguagem se faz 

uma fenda profunda e a poesia escorre inundando as fronteiras entre o presente, o 

passado e o futuro.  

 
Ter sido. E não poder esquecer. Ter sido. E não mais lembrar. Ser. E perder-
se. Repeti gestos palavras passos. Cruzei com tantos rostos, alguns toquei, 
que sentimentos eram Hillé quando cruzava tocava aqueles rostos. Te 
busquei, Infinito, Perdurável, Imperecível, em tantos gestos palavras passos, 
em alguma boca fiquei, curva sinuosidade, espessura, gosto, que alma tem 
essa boca (HILST, 2018, p. 487).  
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Mais tarde, a linguagem volta como uma maré, no escorrer pelas ruas escuras do 

Tempo: “Caminhei escura pelas ruas, parei à margem de alguns rios escuros também, 

e torpe e nítida para mim mesma convive com Hillé e seus negrumes, sua minimez, 

seu ter sido e esquecer, seu ter sido e não mais lembrar, seu ser e perder-se. Hoje 

convivo com a Derrelição, com a senhora D” (Ibid., p .489). Na busca pelo sentido das 

coisas, a curva sinuosidade da lembrança do gosto da alma na boca, o gosto do 

instante se tenciona contra o Tempo. Por meio de Ehud, Hillé obtém reposta para 

afirmação de “um dia vou compreender”, Ehud primeiro pede um café de maneira 

jocosa, e depois:  
 

Apalpava, escorria os dedos na minha anca, nas coxas, encostava a boca nos 
pelos, no meu mais fundo, dura boca de Ehud, fina úmida e aberta se me 
tocava, eu dizia olhe espere, queria tanto te falar, não, não faz agora, Ehud, 
por favor, queria te falar, te falar da morte de Ivan Ilitch, da solidão desse 
homem desses nadas do dia a dia que vão consumindo a melhor parte de nós, 
queria te falar do fardo quando envelhecemos, do desaparecimento dessa 
coisa que não existe mas é crua, é viva, o Tempo. Agora que Ehud morreu vai 
ser mais difícil viver no vão da escada. (HILST, 2018, p.453). 

 

Entre o corpo de Hillé e o corpo de Ehud, a linguagem se faz ponte e limiar, tecida no 

vão pela senhora D. Enquanto Ehud está imbricado no corpo (ancas, coxas, pelos, 

boca), todo ele um movimento do desejo físico e temporal, Hillé transita no incorpóreo, 

faz o movimento do desejo metafísico e atemporal (“dessa coisa que não existe mas 

é crua, é viva, o Tempo”). Interessante notar que na sequência da palavra “Tempo” 

grafado como nome próprio, como uma entidade divina, vem justaposta à 

temporalidade “Agora”. Mais adiante, a narradora relata a reunião dos dois no tempo 

profético, “Mortos um dia os dois atados, um irrompível eterno, as gentes vão olhar 

[...] Mas nas nossas caras, pernas, tronco, na luminância das nossas mãos nenhum 

recado ou talvez sim, um logogrifo, chispas, um canto vindo da ossatura da terra, um 

feixe de puro branco” (Ibid., p. 489). 

Na profanação, a escrita peregrina de maneira ambígua ao lado do sagrado e 

promove a libertação dos sentidos na abertura da linguagem ao jogo. Como uma 

forma de encarar a tarefa impossível de libertar o perdido, o autor recorre às 

estratégias de profanação para além do conteúdo, engendrando na forma um efeito 

de sentido composto de matéria viva por meio do trabalho literário capaz de tocar sem 
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matar, gozar o prazer dos sentidos sem violentar o outro, lembrar-nos de um instante 

pré-queda em que não existe necessidade de vestes, de máscaras ou de exploração 

da terra como mandato divino, e a linguagem se dobra sobre si para se tornar “pórtico 

partido para o impossível” (PESSOA,2007, p. 289).  
Esse espaço ao lado é também chamado de “o canto obscuro” em que a 

relação com o perdido se torna a consciência de que “a vida pode ser apresentada 

unicamente como um mistério” (AGAMBEN, 2007, p. 391). Como o mistério remete 

ao inenarrável, apenas seria possível evocá-lo por meio de uma ausência. Na 

verdade, se fosse possível dissertar sobre o mistério da maneira como fazem os 

filósofos e teólogos não se trataria mais de um mistério. No mistério, “causa espanto 

a presença de uma pulsão obscena e burlesca, ao lado da mais refinada 

espiritualidade” (AGAMBEN, 2007, p. 438) Sobre a imagem, o autor reflete: “A imagem 

não é uma substância, mas um acidente.” (AGAMBEN, 2007, p. 500). Aproximando a 

definição de imagem à definição de amor, Agamben se apropria também do discurso 

literário quando o descreve: “como ‘acidente em substância’” (AGAMBEN, 2007, p. 

500).  Por não ter uma substância, a imagem se caracteriza por não ter uma realidade 

contínua, ao invés dessa projeção linear, o que caracteriza a imagem não seria a 

necessidade de ser assim, mas sua liberdade de ser. Ainda sobre esse intervalo, 

Agamben declara: “Amar outro ser significa: desejar a sua espécie, ou seja, o desejo 

com que ele deseja perseverar no seu ser” (AGAMBEN, 2007, p. 524). Portanto, amar 

não é um movimento de subjugar o outro ao desejo pessoal, mas no deslumbre da 

imagem do outro ou sua face, desejar o desejo do outro, a preservação da espécie do 

outro, no limiar entre a zona de não reconhecimento e um gesto habitual. “Desejando 

e sendo desejado, o ser se faz espécie” (AGAMBEN, 2007, p. 524).  
 

É o pecado original da nossa cultura, o seu dispositivo mais implacável. Só 
personalizamos algo – referindo-o a uma identidade – se sacrificamos a sua 
especialidade. Especial é, assim, um ser – um rosto, um gesto, um evento – 
que, não se assemelhando a nenhum, se assemelha a todos os outros (Ibid., 
p. 537). 

 

A subjetividade “produz-se onde o ser vivo, ao encontrar a linguagem e pondo-se nela 

em jogo sem reservas, exibe em um gesto a própria irredutibilidade a ela” (Ibid., p. 

655). 
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 Na teoria de Agamben, a profanação desestabiliza a relação entre o sagrado e 

o profano, colocando-se como o campo de estudo do espaço ao lado, um limiar, para 

além dos antagonismos paralisantes. Atravessando por conceitos movediços, o autor 

demarca como “sagradas ou religiosas [...] as coisas que de algum modo pertenciam 

aos deuses” (Ibid., p. 658). Enquanto a profanação ou sacrilégio se realiza em “todo 

ato que violasse ou transgredisse esta sua especial indisponibilidade” (Ibid., p. 658). 

A profanação é o processo pelo qual o objeto flutuante transita do sagrado para o 

profano, sem se destruir. Este último aspecto torna-se relevante no contraste com a 

cultura do consumo que se realiza na destruição do objeto, como explica o autor: “O 

consumo, que destrói necessariamente a coisa, não é senão a impossibilidade ou a 

negação do uso, que pressupõe que a substância da coisa permaneça intacta” (Ibid., 

p. 752). No processo de profanação, segundo o pensamento de Agamben e de 

Hutcheon, atualiza-se a relação com o Outro ao invés de destruir sua substância. 

Neste sentido, um assassinato não seria um ato de profanação, assim como não o 

seria o ato de, por decisão materialista, destruir o corpo da natureza, mas retorná-lo a 

sua substância. 

Como assinalamos acima, o manuseio e o sacrifício são movimentos em dupla 

suspensão do mesmo trânsito no procedimento de profanação. Por meio dessa leitura, 

o autor estabelece o campo intervalar entre o sagrado e o profano, e chega a seguinte 

conclusão: “[Existe] um resíduo de profanidade em toda coisa consagrada e [há] uma 

sobra de sacralidade presente em todo objeto profanado” (Ibid., p. 705) Por isso, a 

ambiguidade se revela marca constitutiva das estratégias de profanação. Agamben 

enxerga nesse aspecto a intenção libertária que constitui marca da profanação. Sobre 

o sacrifício, Agamben declara ser “o dispositivo que realiza e regula a separação da 

passagem do profano para o sagrado”, ou como complementa o autor “da esfera 

humana para a divina”. “Na máquina do sacrifício [...], um significante flutuante transita 

de um âmbito para o outro sem deixar de se referir ao mesmo objeto” (Ibid., p. 713) 

Este mesmo sacrifício marca a poética de A obscena senhora D:  

 
Para poder morrer 
Guardo insultos e agulhas 
Entre as sedas do luto. 
 
Para poder morrer 
Desarmo as armadilhas 
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Me estendo entre as paredes 
Derruídas. 
 
Para poder morrer 
Visto as cambraias 
E apascento os olhos 
Para novas vidas. 
Para poder morrer apetecida 
Me cubro de promessas  
Da memória. 
 
Porque assim é preciso 
Para que tu vivas. (HILST, 2018, p. 451) 

 

Esse poema precede a novela, após a dedicatória assinada por Hilda Hilst, e causa 

no leitor uma confusão sobre a origem dessa voz poética-profética. O poema está no 

vão entre Hilda Hilst e a Senhora D, visto que Hilst é a ponte entre a Senhora D e o 

mundo das coisas encarnadas. Dessa maneira, é possível traçar possíveis aberturas 

interpretativas. A primeira releva-nos que se a Senhora D vive de maneira 

transubstanciada na matéria da linguagem poética, algo de Hilda Hilst é a experiência 

concreta de um sacrifício da própria vida. No poema, observa-se a morte como 

diversas formas de experiências autoconscientes da fatalidade engendrada no ato 

mais mundano: “Para poder morrer / Guardo insultos e agulhas [...]Para poder morrer 

/ Desarmo as armadilhas / Me estendo entre as paredes [...] Para poder morrer / Visto 

as cambraias [...] Para poder morrer apetecida / Me cubro de promessas/ Da 

memória.” Contudo, vale notar que a voz que anuncia a própria morte não o faz por 

desejo de morte, mas por desejo de se tornar ponte de vida: “Porque assim é preciso/ 

Para que tu vivas.” Dessa forma, o outro do texto, ou o “tu” a quem a obra deseja 

trazer vida, também se abre na forma do leitor. Nessa leitura, o papel do poeta se 

aproxima ainda mais do profeta. A transubstanciação do mundano para o poético 

exige o mais alto sacrifício, linguagem que novamente nos remete à literatura judaico-

cristã sobre o sacrifício:  
 

Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas 
dores levou sobre si; e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, e 
oprimido [...] o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas 
pisaduras fomos sarados [...] porquanto derramou a sua alma na morte, e foi 
contado com os transgressores; mas ele [...] intercedeu pelos transgressores 
(Bíblia NVI,Isaías 53: 4-12). 
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Conforme indica o texto bíblico, o movimento de mediação de vida em favor do 

transgressor faz com que o sujeito tome sobre si as aflições do mundo, e diante dos 

olhos de fora se pareça mais como um transgressor do que como um profeta. 

Aproximando-se e estabelecendo um espaço ao lado desse discurso religioso, a 

poética da profanação guarda insultos e agulhas, desarma as armadilhas, estende-se 

entre paredes em ruínas, veste cambraias (tecido de linho), com efeito de emprestar 

o próprio fôlego para a sustentação da obra com efeito de, por meio da profanação, 

respirar vida nova no texto poético e, consequentemente, no OUTRO.  
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CAPÍTULO 2 – PROFANAÇÕES NA CRIAÇÃO DE UMA NOVA ESTÉTICA 
 
 
2.1 Cartografia do vão da escada 
 
 Atualmente vivemos numa sociedade que marcha em polarizações, incapaz de 

considerar sentidos múltiplos ou gradações, aprisionada em si mesma e desancorada 

da realidade. É uma sociedade individualista e intransigente, a qual forma indivíduos 

centrados nos padrões e opiniões próprias, em vez de refletir sobre as multiplicidades 

de relações e o papel da liberdade. Em A obscena senhora D, Hilda Hilst traça uma 

cartografia das tensões que habitam o sujeito no vão da escada, contudo, sem recorrer 

à transcendência clássica nem ao eixo unificante do individualismo moderno. Na 

busca de compreensão, a obra se abre como um rizoma, uma “experimentação 

ancorada no real” (DELEUZE, 2019a, p. 30), na relação entre os diferentes platôs, 

cada qual seu próprio eixo provisório, a escritura liberta os múltiplos sentidos. O 

pensamento de Deleuze e Guattari, desenvolvido na obra Mil platôs: capitalismo e 

esquizofrenia, descreve os movimentos do livro, “linhas de articulação ou 

segmentaridade, estratos, territorialidades, mas também linhas de fuga, movimentos 

de desterritorialização e desestratificação” (DELEUZE, 2019a, p. 18). As conexões 

múltiplas recusam qualquer linearidade e são regidas pela movência constante, 

criando diferentes camadas, ou platôs, que dialogam entre si. As características do 

rizoma amparam na percepção da cartografia da obra, em movimentos de abertura e 

rotação entre os núcleos provisórios, cujo agenciamento apresenta o rastro de 

intensidade do autor na tessitura literária. Em Mil Platôs, as conexões múltiplas 

sustentam uma possibilidade de análise para além do eixo interpretativo, como 

argumentam os autores: “Escrever nada tem a ver com significar, mas com 

agrimensar, cartografar, mesmo que sejam regiões ainda por vir” (DELEUZE, 2019a, 

p. 19), o que implica num pensamento suficientemente aberto e que nos auxiliará a 

perseguir a experimentação feita por Hilda Hilst em A obscena senhora D. 

 A experimentação é a busca de Hillé, uma senhora de sessenta anos que 

peregrina entre linguagens e o silêncio, em movimentos rizomáticos à procura do 

sentido das coisas. A busca em si é uma experiência de um paradoxo, já que a mulher 

peregrina pelos fluxos de linguagem e pensamento, ao mesmo tempo em que assume 

um posto de inércia do corpo enquanto organismo, encolhido no vão da escada do 
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esfacelamento do tempo. A orelha do livro publicado pela editora Globo em 2001 

apresenta-se da seguinte forma: “O texto encena a mudança de uma mulher de 

sessenta anos que se decide a viver num vão de escada, onde peregrina em busca 

do sentido das coisas escondido por um esquivo e abscôndito Menino-Porco.” (HILST, 

2001). Este resumo opaco do texto demonstra a resistência do livro a qualquer espécie 

de síntese. De fato, devido a essa estrutura de ligações em fluxos e rupturas não é 

possível escrever algo de definitivo sobre a obra. O que existe é uma linguagem em 

movimento de ritmo intenso, cujos platôs múltiplos em conexões conjugam fluxos em 

direções rompidas para se livrar da ideia do eixo único, causa do determinismo da 

máquina moderna. Assim, como explicam Deleuze e Guattari, “Escrever, [é] fazer 

rizoma, aumentar seu território por desterritorialização, estender a linha de fuga até o 

ponto em que ela cubra todo o plano de consistência em uma máquina abstrata.” 

(DELEUZE, 2019a, p. 18). Para explicar melhor o rizoma, os autores fazem a seguinte 

síntese do pensamento ao redor do conceito:  

 
diferentemente das árvores ou de suas raízes, o rizoma conecta um ponto 
qualquer com outro ponto qualquer e cada um de seus traços não remete 
necessariamente a traços de mesma natureza; ele põe em jogo regimes de 
signos muito diferentes, inclusive estados de não signos. [...] Ele não é feito 
de unidades, mas de dimensões, ou antes de direções movediças. Ele não 
tem começo nem fim, mas sempre um meio pelo qual ele cresce e transborda 
(DELEUZE, 2019a, p. 43).  

 

Mantendo isso em mente durante nossa análise, torna-se claro que encontrar 

os rastros de intensidade ou o movimento da experimentação interessa mais do que 

buscar uma chave interpretativa capaz de desvendar o texto literário, assim como na 

recomendação: “Substituir a anamnese pelo esquecimento, a interpretação pela 

experimentação” (DELEUZE, 2019c, p. 10), para escapar das dicotomias e revelar 

novas relações e multiplicidades no texto literário. Estaremos, assim, adentrando a 

poética da profanação no seu aspecto mais profundo, partindo dos blocos ou platôs 

que a constituem, para depois traçar algo da própria estrutura frásica do texto, e, 

finalmente destacarmos algumas figuras que se formam na relação entre as 

anteriores, assim como seus efeitos de sentidos. 

 O título da obra, A obscena senhora D, inaugura o convite para o movimento 

de conexões múltiplas sem encerramento. A justaposição do campo semântico 

articulado com “obscena” e o campo semântico articulados por “senhora” gera dois 
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platôs horizontais, visto que, na língua praticada (e patriarcal), essas palavras 

raramente se combinariam, devido ao antagonismo na relação de valores sociais entre 

as duas. A mulher obscena é contrária à decência e ao pudor, indecente, enquanto o 

tratamento formal “senhora” lança um outro aspecto: a mulher nobre e distinta, a 

própria imagem da decência. Existe uma conexão que coloca em tensão a dicotomia 

entre essas camadas enunciativas com pontos de fuga divergentes, impossibilitando 

o leitor de criar um centro único de sentido como um plano de convergência. No 

entanto, ao mesmo tempo em que a Senhora D se qualifica como obscena desde o 

título, algo no texto parece indicar que essa escolha lexical nada mais é que uma 

profanação do sentido, sendo contraditório dentro da palavra. Isso porque o 

movimento do texto indica que esta obscenidade não está necessariamente vinculada 

ao sexo, mas ao olhar perguntante da mulher querendo compreender. Isso indica uma 

segunda inversão da expectativa, pois o obsceno se torna aquilo relacionado à nudez 

da alma e não do corpo (como vinculado na interpretação na sociedade). Muitas 

vezes, ao longo do texto, o marido Ehud tenta se aproximar de Hillé, e ela o rejeita: 

“não faz agora, Ehud”, ou “não venha, Ehud, não posso dispor do que não conheço, 

não sei o que é corpo mãos boca sexo, não sei nada de você” (HILST, 2018, p.456). 

Neste último caso, a concepção temporal se torna nebulosa e não sabemos mais se 

o pedido pelo corpo de Hillé, agora no desejo do marido morto, é um convite para 

atravessar a morte e encontrá-lo, ou, ao mesmo tempo, uma memória ao redor da 

negação do pedido de amor ainda pelo homem vivo, negado por Hillé. O marido desce 

a escada, o andar de cima da casa também é a sublimação do corpo, talvez a própria 

morte, algo como o transcendente, e ele chama pela esposa, seu lugar seria com ele, 

mas Hillé nega a morte e, assim, a relação sexual, sua imanência, até o último 

momento, pois a compreensão é um estágio de espera. Aceitar o corpo erótico exige 

aceitar também o corpo do esfacelamento e a morte.  

 Outra forma de ver a articulação das linhas e movimentos é pela criação da voz 

da enunciação. Na sua composição, a voz do “eu” é o vão em que habita a luz de 

outras vidas. Muitas vezes outros pontos de vista entrecortam A obscena Senhora D 

sem pedir licença, carregando o foco narrativo para além da observação em primeira 

pessoa, como a forma tradicional. “Senhora D, é definitivo isso de morar no vão da 

escada? Você está me ouvindo Hillé olhe, não quero te aborrecer, mas a resposta não 

está aí, ouviu? Nem no vão da escada, nem no primeiro degrau aqui de cima, será 
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que você não entende que não há resposta” (HILST, 2018, p. 454). Até mesmo o nome 

“Senhora D” surge pela voz do marido morto, Ehud, atravessando o corpo da 

linguagem já descentralizada e sem os moldes sintáticos ou significantes da máquina-

mundo da objetividade cartesiana. O discurso de Ehud surge como linha interposta 

aos fluxos de pensamento de Hillé, no resíduo de voz que segue viva na lembrança 

como uma marca própria, um gesto linguajar e, entre os dois pontos de vista, marca-

se uma mudança sintática na confluência poética entre platôs dessemelhantes de 

discursos em fricção. Enquanto Ehud comenta o jeito de olhar de Hillé com frases ou 

perguntas pontuais, apontando o evidente da existência, Hillé se estende rumo aos 

infinitos, por meio de um fluxo perguntante que chega a questionar a palavra, 

percorrendo em linhas de fuga de listas e fluxos conectados pela lógica do instante, o 

tempo que carrega o sujeito por prismas diferentes em que se registra o estado 

abismado diante do encantamento da vida, como notamos no diálogo entre os dois:  

 
Hillé, andam estranhando teu jeito de olhar  
que jeito?  
você sabe  
é que não compreendo  
não compreende o quê?   
não compreendo o olho, e tento chegar perto.  
Também não compreendo o corpo, essa armadilha, nem a lógica dos dias, 
nem os rostos que me olham nesta vila onde moro, o que é casa, conceito, o 
que são pernas, o que é ir e vir, para onde Ehud, o que são essas senhoras 
velhas, os ganidos da infância, os homens curvos, o que pensam de si 
mesmos os tolos, as crianças, o que é pensar, o que é nítido, sonoro, o que 
é som, trinado, urro, grito, o que é asa hein? (HILST, 2018, p. 455).  

 

Apesar de a língua obrigar o uso da primeira pessoa “eu”, como marcador 

linguístico e ponto de vista da conjugação do verbo literário, a própria linguagem 

rizomática da novela se desdobra sobre si mesma em múltiplas conexões, no plano 

da metalinguagem, ao mesmo tempo em que aponta para sua função de impotência 

os limites da linguagem e da compreensão. Hillé busca o centro de algo o qual não 

sabe dar nome. A palavra central e totalizante como compreensão não existe. O que 

existem são eixos provisórios que se movimentam em linhas e platôs cujas relações 

formam rotações constantes, movimentos duplos e fraturados de significância. No 

texto hilstiano, a impossibilidade é a tensão máxima da busca. Além disso, há uma 

inversão da linha de fuga do eu, como organismo unificado. O “eu” se forma pelo 

descentramento, na tensão das linhas de enunciações que se colocam em conexão 
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para desterritoralização: “Eu Nada, eu Nome Ninguém.” (HILST, 2018, p. 453), 

deslizando entre movimentos de indeterminação e descentramento, em movimentos 

transversais provisórios de eixos encadeados por linhas e pontos de fuga, 

cartografando eixos múltiplos ao longo do texto. 

 A individualização, enquanto processo do sujeito no mundo, exigiria algum 

efeito cumulativo das vivências, como uma totalidade, no entanto, a Senhora D tem 

uma característica importante, como diz Ehud: “perguntas a cada dia e não reténs” 

(HILST, 2018, p. 452). Isto nega a possibilidade de acumulação total das experiências 

do corpo, um trajeto linear do sujeito pela história, pois é logo marcado por aquilo que 

absorve, assim como por aquilo que esquece. E é o esquecimento que a define como 

A Senhora D, de Derrelição, desamparo, abandono, algo que se assemelha à 

sensação própria de Cristo na cruz: “Deus meu, Deus meu, por que me 

desamparaste?” (Bíblia NVI, Mateus 27:46). A palavra desamparo é definida por Hillé 

na experiência do corpo vivo e nas lacunas do esquecimento e da morte, enquanto 

Ehud a define pelo dicionário, inclusive sua raiz etimológica:  

 
o que é Derrelição, Ehud? 
vem, vamos procurar juntos, Derrelição Derrelição, aqui está: do latim, 
derelictione, Abandono, é isso, Desamparo, Abandono. Por quê? 
porque hoje li essa palavra e fiquei triste 
triste? mesmo não sabendo o que queria dizer? 
DERRELIÇÃO. não, não parece triste, talvez porque as duas primeiras 
sílabas lembrem derrota, e lição é sempre muito chato. não, não é triste, é 
até bonita. Desamparo, Abandono, assim é que nos deixaste (HILST, 2018, 
p. 463).  

 

Esta é a sensação humana diante do mistério que nos torna lúcidos da nossa enorme 

fragilidade: esfacelamento e derrelição. A sensação de ser esquecido pelo pai, após 

ter se feito carne, despe o filho do manto divino e, de fato, sem passar por essa 

experiência, a humanidade de Cristo seria bastante questionável.  

Além do ponto de vista de Ehud, a partir da memória, Hillé se desdobra em 

duas: uma é a mulher mais jovem, a que lê a palavra e a própria matéria da palavra, 

mesmo sem compreender, a deixa triste. Nesta lembrança, Ehud, ao lado da esposa 

perguntante, percorre os olhos pelas páginas do dicionário, a qual é possível de se 

notar na oralidade da repetição: “vem, vamos procurar juntos”, “Derrelição Derrelição, 

aqui está” ou “é isso”. As palavras se repetem pelo eco da memória e a narradora 

percebe, já como uma segunda Hillé, algo que antes não percebia, quando Ehud era 
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presente: a palavra não é tristeza, nem derrota, nem lição, ela é o mistério da 

experiência humana e a beleza, a qual inclui as sensações em relações múltiplas e 

infinitas, entre as repetições, as definições, e o intraduzível do instante.   

 De acordo com Deleuze e Guattari: “Um método de tipo rizoma é obrigado a 

analisar a linguagem efetuando um descentramento sobre outras dimensões e outros 

pontos de vista narrativos. Uma língua não se fecha sobre si mesma senão em uma 

função de impotência.” (DELEUZE, 2019a, p. 23). Essa característica atesta para o 

princípio de conexão e também de multiplicidade nas relações rizomáticas, que fazem 

parte do agenciamento que é o livro. As ligações são múltiplas e provisórias, 

entrecruzando as imagens e arrastando os olhos do leitor para além do “ego” como 

unidade tradicional, resistindo a uma interpretação única, a falácia da unidade diante 

de símbolos em processo. De acordo com Deleuze em Crítica e clínica, no primeiro 

capítulo “A literatura e a Vida”,  
A literatura está antes do lado do informe, ou do inacabado. [...] Escrever é 
um caso de devir, sempre inacabado, sempre em via de fazer-se, e que 
extravasa qualquer matéria vivível ou vivido. A escrita é inseparável do devir 
[...] Devir não é atingir uma forma[...], mas encontrar a zona de vizinhança, 
de indiscernibilidade ou de indiferenciacão que já não seja possível distinguir-
se de uma mulher, de um animal ou de uma molécula (DELEUZE, 2019, p. 
11).  
 

 A literatura como rizoma se aproxima da zona de vizinhança, apresenta-se 

inseparável do devir e exige uma abertura máxima capaz de conjugar aspectos 

múltiplos e em constante movimento de conexão e rupturas. Não é tarefa fácil o que 

propõe Deleuze, a qual Hilda Hilst aceita corajosamente em A obscena senhora D. 

Existe sempre algo que busca um eixo totalizante sobre o qual fixar o sentido, algo 

que quer criar território fixo ao invés de ser nômade. “É sempre mais difícil ancorar um 

navio no espaço” (CESAR, 2013, p. 17), escreveu Ana Cristina Cesar, e é esse o 

movimento entre planos que acontece na teoria do rizoma e na novela de Hilda Hilst. 

 Em A obscena senhora D, o livro rizoma, não há nada a narrar como 

representação, ou decalque, da realidade. A novela não relata, ela é uma performance 

de um Corpo sem Órgãos (CsO), conceito trabalhado também por Deleuze e Guattari, 

em mil platôs, volume 3. O "eu" da enunciação se reclama para si, mas o que desponta 

é uma ausência na qual é possível projetar discursos em platôs para criar relações 

(im)possíveis, fazendo multiplicidades de símbolos no movimento errante da 

linguagem poética. É impossível traçar o início e o fim da narrativa. Como indica Hillé: 
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"queria tanto conhecer e agora não só me esqueci do que queria conhecer como 

também não tenho lembrança do início de todo esquecimento.” (HILST, 2018, p. 484). 

O próprio esquecimento faz parte do CsO: “um platô está sempre no meio, nem início 

nem fim" (DELEUZE, 2019a, p. 44). A linguagem afastada do centro de si mesma não 

se reconhece como objeto fechado, cujo núcleo afirmaria um eixo totalizante. Além 

disso, a palavra enquanto significado/significante não consegue conter a experiência 

do corpo para além do organismo de Hillé, e exige uma ruptura na concepção sintática 

e semântica do discurso. 

 A ruptura é um aspecto marcante da novela e algo que remete à característica 

do rizoma que se aproxima da zona a-significante, "Contra os cortes demasiado 

significantes que separam as estruturas" (DELEUZE, 2019a, p. 25), como escrevem 

os autores de Mil platôs. Observe essa confluência entre blocos discursivos e rupturas 

na escritura de A obscena senhora D: 

 
Se sou zebu também caminho aos bandos, sou triste de olhar, quero dizer 
que não terás muita luz no olho se me olhares, a cabeça procura sempre o 
chão, se levanto a cabeça olho como quem não vê, procuro como quem não 
procura, corro se os outros correm ouvindo a voz do homem he boi he boi” 
(HILST, 2018, p.459) 

 

Dois platôs se lançam em linhas simultâneas no enunciado. Por um lado, Hillé 

sai do próprio e torna-se alheio (“se sou zebu”), e segue na descrição do olhar do 

zebu, caminhando aos bandos e triste de olhar. Por outro lado, e ao mesmo tempo, a 

imagem se atravessa pelo registro de uma escritura metaficcional, em que a descrição 

do olho do bicho e o olhar da poética produzida pela autora são ligados por platôs de 

conexões em diferentes níveis, algo a que o próprio rizoma convida. Dentro da lucidez 

obscena realizada pela autora, o olho mais consciente do poeta está intimamente 

ligado ao enigma da consciência de ser bicho, pressentindo a urgência da vida mesmo 

sem respostas definitivas.  
olhava encostada, meu olho naquele olho, e via perguntas boiando naquelas 
aguaduras, outras desde há muito mortas sedimentando aquele olho, e 
entrava no corpo do cavalo, do porco, do cachorro, segurava então minha 
própria cara e chorava que foi Hillé? o olho dos bichos, mãe que é que tem o 
olho dos bichos? o olho dos bichos é uma pergunta morta (HILST, 2018, p. 
460-461). 

 

Por mais que exista algo na concepção ocidental do mundo que nos faz enxergar 

esses olhares como categoricamente separados, louvando a superioridade dos 
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humanos entre os outros seres, na realidade encarnada na poética da profanação, o 

ser humano e o bicho são equivalentes pela profanação da hierarquia em que apenas 

os humanos possuem almas.  

Outro aspecto marcante é o sonoro em que as palavras “se sou zebu” se 

aproximam na repetição pela linguagem poética, algo que sugere que a escolha pelo 

zebu não veio pela lógica cartesiana, mas pela lógica do encadeamento das palavras, 

nesse caso, em sua face sonora, profanando a tradição do sentido como primeira 

camada da palavra. O som da palavra causa tristeza, causa conforto e transforma-se 

em algo tangível, assim como a voz do homem “he boi he boi” é ação que guia a 

manada. 

 A linguagem do Corpo sem Órgãos exige a negação não apenas da linguagem, 

mas do organismo como unidade de significação. Sobre o CsO, Deleuze e Guattari 

revelam: 

 
Ao Corpo sem órgãos não se chega, não se pode chegar, nunca se acaba de 
chegar a ele, é um limite. Diz-se: que é isto – O CsO – mas já está sobre ele 
-- arrastando-se como um verme, tateando como um cego ou correndo como 
um louco, viajante do deserto e nômade da estepe (DELEUZE, 2019c, p. 12). 

 

A busca gera uma abertura de linguagem para novas conexões, demanda 

nomadismo e errância, como recomendam os autores. Essa busca remete às palavras 

de a Senhora D: “sempre a alma em vaziez, buscava nomes, tateava vincos, 

acariciava dobras.” (HILST, 2018, p. 453). A ausência no limite é a “vaziez” da alma 

que, assim como na descrição de Deleuze e Guattari, é como um cego tateando, um 

verme se arrastando ou um louco correndo. Essas mesmas relações e linhas são 

estabelecidas na novela de Hilda Hilst. Sobre este limite do ser, a Senhora D declara 

de si em descentramento: “lambedura acontecível isso de Hillé ser búfalo zebu girafa, 

acontecível isso de alguém ser muito ao mesmo tempo nada" (HILST, 2018, p. 459).  

Essas linhas se aproximam na narrativa rizomática também pela conexão a elementos 

primitivos, como o zebu galopando na estepe, o ser nômade do CsO da escritura.  

Outro aspecto de conexão interessante está no neologismo “vaziez”, cuja forma 

parece apontar para uma mesma medida de trabalho com a linguagem mais adiante, 

em outro neologismo, que passa pelo mesmo processo de formação da palavra na 

adição de um sufixo “ez” para fazer de um adjetivo um substantivo, apontando não 
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para uma substância, mas para um estado: vazio > vaziez; vivo > vivez (HILST, 2018, 

p. 462). Neste sentido, a autora dobra a linguagem sobre si mesma no eixo da 

composição da palavra, para criar novos sentidos nas relações. A origem do 

substantivo não é a substância estanque, mas sua matéria de sensações: não 

esvaziamento, mas “vaziez”, não vivacidade, mas “vivez”. Torna-se claro que cada 

escolha da autora, desde as mínimas, traça um estilo, um rastro de intensidade de 

uma visão poética sobre seu tempo. Dessa maneira, o neologismo aponta para os 

limites da língua, e os faz tremer em liberdade poética. 

 A linguagem do CsO é a linguagem do acontecível, de ser tudo e ao mesmo 

tempo nada. Assim como está na citação acima, de estar “à procura da luz numa 

cegueira silenciosa”, colocando em tensão a capacidade de usar os olhos para 

enxergar a luz, exigindo dos outros sentidos novas conexões: “acontecível isso de 

alguém ser muito ao mesmo tempo nada, de olhar o mundo como quem descobre o 

novo, o nojo, o acogulado, e olhando assim ainda ter o olho adiáfano, impermissível, 

opaco” (HILST, 2018, p. 459). O CsO é também o cansaço do corpo, como descrevem 

os autores: “O CsO já está a caminho desde que o corpo se cansou dos órgãos e quer 

licenciá-los, ou antes, os perde” (DELEUZE, 2019c, p. 12).  

 Diante da experiência partida de Hillé, a novela é a abertura para “essa coisa 

que não existe mas é crua, é viva, o Tempo” (HILST, 2018, p. 453). Esta 

experimentação leva a criação de um CsO. E o “O CsO é o que resta quando tudo foi 

retirado. E o que se retira é justamente o fantasma, o conjunto de significâncias e 

subjetivações” (DELEUZE, 2019c, p. 14). A obscena senhora D é essa máquina 

abstrata, o rizoma, em que o próprio desejo se move. “O desejo era demasiado para 

a carne, que grande fogo vivo insuportável, que luz-ferida” (HILST, 2018, p. 475). O 

paradoxo do desejo demasiado para a carne exige uma releitura das imagens ao redor 

do corpo, tornando-o imagem em rotação pela linguagem poética. A palavra “corpo” 

aparece no texto mais de quarenta vezes, de inúmeras formas: “corpo de Deus” 

(HILST, 2018, p. 454), “corpo, essa armadilha” (Ibid. p. 455), “corpo, as pessoas 

precisam foder” (Ibid., p.456), “eu entrava no corpo do cavalo, do porco, do cachorro 

[...]” (Ibid. p. 460), “corpo do Mal” (Ibid. p. 461), “o corpo é quem grita esses vazios 

tristes” (Ibid. p.462), “decomposto, corpo vivo de vermes” (Ibid. p. 464), “pensar no 

corpo, tentar nitidez. Hillé menina tateia Ehud menino” (Ibid., p. 467), “teu corpo lá 

dentro. Sangue, mexeção” (Ibid., p. 468), “o corpo dos outros” (Ibid. p. 468), “nova 
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visita paisagens e corpo” (Ibid., p. 469), “dois corpos mutilados” (Ibid., p. 469), “que 

coisa o corpo vivo e jovem” (Ibid., p. 473), “o esfarinhando no corpo da alma” (Ibid., 

p.473). Na linguagem ao redor do corpo, muitas imagens se chocam e se esfacelam 

no limiar entre o profano e o sagrado. Esse reconhecimento faz com que Hillé rejeite, 

por diversas vezes, o desejo do marido, pois, de acordo com a narradora 

descentralizada: “a vida foi isso de sentir o corpo, contorno, vísceras, respirar, ver, 

mas nunca compreender. Por isso é que me recusava muitas vezes. queria o fio lá de 

cima, o tenso que o OUTRO segura, o OUTRO, entendes” (Ibid., p.474). E Ehud, mais 

adiante responde: “eu um homem te tocando porque te amo e porque o corpo foi feito 

para ser tocado [...] a carne é linda, não mete o Outro nisso” (Ibid., p.480). Os blocos 

discursivos se encontram no limite da linguagem, e aceitar o amor pelo outro, o outro 

mais efêmero, exige uma aceitação da morte. Por não aceitar a morte, Hillé rejeita o 

corpo vivo do marido, mesmo na memória da linguagem, sua busca está mirada em 

outro que sugere além dos contornos da carne de Ehud. 

Mantendo a ideia de platôs interligados, a voz de Ehud conecta o texto literário 

à música para demonstrar o tipo de cadência, ou o ritmo imaginado nas harmonias de 

um sujeito diante da vida e da mortalidade. Na próxima seção, analisaremos, com 

mais profundidade, a intersubjetividade estabelecida no fluxo entre linguagens, 

inclusive na estrutura frásica. Notaremos que Ehud estabelece os contornos de 

espaço/tempo, e ele é também quem abre o dicionário para buscar a definição da 

palavra que define a Senhora D – Derrelição. Por isso torna-se ainda mais 

interessante notar quando ele diz: “deves ouvir Mussorgsky”, que descreve como “só 

vida, palpitação” (HILST, 2018, p.479).  

Decidimos ir um pouco mais a fundo no rizoma estabelecido com a música, 

mantendo em mente que a análise se apresentará de maneira introdutória devido ao 

escopo desta pesquisa. Modest Mussorgsky foi um músico e grande compositor russo 

que viveu entre 1839 e1881. Sobre a importância do compositor, Ivan Vilela no artigo 

intitulado Nada ficou como antes destaca: “Falando de harmonias podemos pensar 

em um caminho histórico que parte de Mussorgsky e se consolida em Debussy. 

Debussy poderia e deve ser considerado o pai das músicas populares no que toca à 

sua abordagem harmônica” (VILELA, 2010, p.21). O pesquisador Siqueira acrescenta 

a liberdade na criação de novas harmonias: “Mussorgsky nem sempre constrói os 

acordes em torno de Sol sustenido menor, pelo contrário, ele confronta vários acordes 
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com o baixo ostinato e este procedimento aumenta significativamente a tensão 

harmônica” (SIQUEIRA, 2019, p. 38). O mesmo procedimento, contando com as 

palavras em vez de acordes, é o que a autora realiza em sua obra. Notemos a seguinte 

observação sobre o trabalho do compositor na obra Quadros de uma exposição: 

“Mussorgsky encadeou acordes quase imóveis e recheados de dissonâncias 

expressivas.” (SIQUEIRA, 2019, p. 58). Apresentamos esse aspecto para demonstrar 

sua ligação com a obra hilstiana, em que as personagens quase imóveis e recheadas 

de dissonâncias inexpressivas.  

No livro Mussorgsky Pictures at an Exhibition: for the piano, Nancy Bricard 

assinala algumas características da linguagem musical do compositor russo e revela 

a fala de um grande compositor: “Claude Debussy […] teve isto a dizer sobre a música 

de Mussorgsky: parece a arte de um selvagem inquisitivo que descobria música a 

cada passo guiado pela sua emoção.”3 (Mussorgsky, 2002, s/p, tradução nossa). 

Existe, portanto, uma conexão da composição com o aspecto animal, a unidade de 

pulsar do existir no qual a música se debruça sobre a matéria da vida sem deixar de 

lado o compromisso com a beleza. Ele profana a tradição ao abarcar a experiência 

por meio de uma nova forma, voltando o olhar para os mitos e ritos populares do país, 

de onde retira sua inspiração. Na obra do compositor, o ritmo e a harmonia possuem 

liberdade deliberada de profanação da experiência musical.   

No poema sinfônico, intitulado “A noite no Monte Calvo”, de Mussorgsky, logo 

de início sentimos o enlace do bizarro e do amedrontador (SIQUEIRA, 2019, p. 28), 

conforme caminhamos (como ouvintes) pelo monte, e algo nos persegue pela noite 

até o raiar do dia. Este título é inspirado em uma obra do russo Nicolai Gogol, trazendo 

à tona novamente o tema das relações rizomáticas entre conteúdos e autorias. De 

acordo com artigo de Guilherme Seixas, “A Noite no Monte Calvo, de 1867, é anterior 

ao exemplo retirado de Korsakov. É uma arte baseada em pressupostos diferentes, 

algo crua e bruta, que ideologicamente recusa o refinamento e a sofisticação técnica, 

como a realidade que o compositor buscava retratar” (SEIXAS, 2008, s/p). E mais 

adiante, “É o ritmo que, com sua violência, dá poder de choque a todos os outros 

elementos (‘a tensão sustentada dessa música, sua violência rítmica, sua aspereza 

 
3 “Claude Debussy (1862-1918) had this to say about Moussorgsky’s music:’‘It looks like the art of an 
inquisitive savage who would discover music at each step set by his emotion’.” 



 
 
 
 
 
 
 

 
68 

harmônica essa agressividade...’4 e que os organiza. Elementos diversos formam 

construtos que ocorrem tanto em segundo plano […] E é o ritmo que serve como 

“energia agregadora” da obra. (Ibid., 2008, tradução nossa). De fato, o ritmo alucinante 

se torna sensação de fuga e perseguição pelas formas dissonantes e as repetições 

melódicas, buscando uma lógica das sensações, cuja movimentação constante em 

diversos platôs recusa hierarquizações lineares se lança inacabada e sem finalidade, 

apenas um devir. Algo da música que surge dessas relações recria a própria emoção 

animalesca de existir. Existe uma unidade, mas o ritmo da emoção leva ao 

descentramento da consciência, tornando-se o tempo e sua forma em passagem 

avassaladora, em vez de uma régua universal. Esse talvez seja o mesmo pensamento 

estético que se apresenta de maneira vertiginosa em A obscena senhora D no 

movimento de abertura máxima da obra.  

 Retornando ao texto literário, é através dele que Hillé encara o terror e avança 

para além das máscaras da máquina-moderna, a qual o texto atravessa como uma 

navalha. De acordo com Deleuze e Guattari devemos nos perguntar também: "Com 

que outra máquina a máquina literária pode estar ligada, e deve ser ligada, para 

funcionar?" (DELEUZE, 2019a, p.19). A obra se conecta à máquina da sociedade 

moderna que, por sua vez, se faz ouvir na novela em vozes da vila e com a qual, 

apesar de se ligar pelas fibras da existência, Hillé não compactua: 

 
As suas obsessões metafísicas não nos interessam, senhora D, vamos falar 
do homem aqui agora. que inteligentes essas pessoas, que modernas, que 
grande cu aceso diante dos movietones, notícias quentinhas, torpes, dois ou 
três modernosos controlando o mundo, o ouro saindo pelos desodorizados 
buracos, logorreia vibrante moderníssima, que descontração, um cruzar de 
pernas tão à vontade diante do vídeo, alma chiii morte chiii, falemos do aqui 
agora (HILST, 2018, p. 458).  
 

 Essa máquina moderna em sua fala direta faz lembrar as vozes dos editores que 

reclamavam que os livros de Hilda Hilst não vendiam, que ninguém queria saber 

daquelas coisas. Tão rígida a máquina moderna, que Hilst escolheu também se 

afastar da sociedade, morando na Casa do Sol, construída em Campinas, quando a 

autora tinha 35 anos, e que hoje abriga o Instituto Hilda Hilst.  “E depois vi os olhos 

dos homens, fúria e pompa [...] caminhei dentro do olho dos homens, um mugido de 

 
4 («la tension soutenue de cette musique, sa violence rythmique, sa rudesse harmonique, cette 
agressivité… » 
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medos garras sangrentas segurando ouro, geografias do nada [...] homens 

engalanados fraque e cartola, de seus peitos duros saíam palavras Mentira, Engodo, 

Morte, Hipocrisia.” (HILST, 2018, p. 461).  Com isso, a própria experimentação atrai 

sobre si censura e repreensão, como expressam Deleuze e Guattari, o que explicaria 

a rejeição sofrida por Hilda Hilst em seu tempo. A sociedade não gosta de se falar tão 

abertamente de sua mentira e hipocrisia, prefere as máscaras polidas, e, assim, Hilda 

Hilst sentiu ainda mais intensamente o gosto amargo da Derrelição, no contexto do 

corpo social. 

 Outra máquina é a da religiosidade como resposta ao invés de pergunta, com 

a qual o texto literário se conecta na forma de uma profanação, como demonstramos 

anteriormente, na citação sobre a tensão entre a linha da máquina religiosa ao se 

conectar, pela linguagem poética, à linha da sexualidade no símbolo atravessado da 

eucaristia. Assim, a obra se abre para além dos territórios do sagrado e do profano. 

Outro exemplo de linhas segmentares explodindo numa linha de fuga, como no que 

diz Deleuze e Guattari: “É por isto que não se pode contar com um dualismo ou uma 

dicotomia, nem mesmo sob a forma rudimentar do bom e do mau.” (DELEUZE, 2019a, 

p. 26). Observamos essas características no texto literário, como a seguir:  

 
Convém lavarmo-nos, pelos e sombras, solidão e desgraça, também lavei 
Ehud no fim algumas vezes, sovacos, coxas, o escuro buraco, sexo, bolotas, 
Ai Senhor, tu tens igual a nós o fétido buraco? Escondido atrás mas quantas 
vezes pensado, escondido atrás, todo espremido, humilde mas demolidor de 
vaidades, impossível ao homem se pensar espirro do divino tendo esse luxo 
atrás, discurseiras, senado, o colete lustroso dos políticos, o cravo na lapela, 
o cetim nas mulheres, o olhar envesgado, trejeitos, cabeleiras, mas o buraco 
ali, pensaste nisso? Ó buraco, estás aí também no teu Senhor? Há muito que 
se louva o todo espremido. Estás destronado quem sabe, Senhor, em favor 
desse buraco? Estás me ouvindo? (HILST, 2018, p469).  

 

A linha segmentar se faz na linguagem bíblica e teológica, em que “convém lavarmo-

nos”, a santidade compreende também essa higienização do pensamento. No 

entanto, outra linha se coloca na contramão, na liberdade do pensamento que remete 

à presença do ânus no corpo do divino, algo de sujeira se aproxima na vizinhança da 

santidade sempre desodorizada. Com base na cartografia do rizoma, nota-se o escoar 

do símbolo divino e o símbolo do buraco por uma metamorfose, o buraco coparticipa 

da existência de Deus e Deus coparticipa da existência do buraco. O campo da 
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imanência e da transcendência se tornam platôs transversais, pondo em jogo signos 

diferentes. 

 Dura é a liberdade de pensar, e pesada  a coragem de transitar livremente entre 

conceitos sem o medo de rachar as tábulas de pedra em que baseamos o teatro do 

absurdo. A liberdade é também uma espécie de negatividade: exige algo de indizível 

na consciência e as relações dos movimentos rizomáticos efetuam uma nova sintaxe 

da linguagem poética, como observaremos na sequência. 

 

 
 

2.2 Sintaxe da linguagem poética: profanações da subjetividade 
 
 

A linguagem de narradora em fluidez conecta platôs discursivos numa sintaxe 

particular, e o trabalho com a palavra faz transparecer a errância da linguagem em 

conexões rizomáticas. 

 
Suportaria o estar viva, recortada, um contorno incompreensível repetindo a 
cada dia passos, palavras, o olho sobre os livros, inúmeras verdades 
lançadas à privada, e mentiras imundas exibidas como verdades, e 
aparências do nada, repetições estéreis, farsas, o dia a dia do homem do 
meu século? e apesar dessa poeira de pó, de toda cegueira, do aborto dos 
dias, da não luz dentro da minha matéria, a imensa insuportável funda 
nostalgia de ter amado o gozo, a terra, a carne do outro, os pelos, o sal o 
barco que me conduzia, umas manhãs de quietude e de conhecimento, umas 
tardes-amora brevíssimas espirrando sucos pela cara, rosada cara de 
juventude e vivez, e uma outra cara de mansa maturidade, absorvendo o que 
via, lenta ouvidos ouvindo sem ressentimento (HILST, 2018, p. 463). 
 

Neste trecho, observa-se a construção de uma linguagem poética capaz de se 

desdobrar sobre si mesma em encadeamentos fluídos, alargando os elos de 

significações. Dentro da formulação da pergunta que se faz a respeito de suportar 

estar viva (“suportaria o estar viva”), a própria linguagem se faz ouvido sem 

ressentimento pela transformação estética das palavras. O ser perguntante que 

circula o objeto “o estar viva”, o que não seria a “vida” enquanto conceito, mas a 

vivência enquanto coparticipação na matéria do tempo/memória, circundando o peso 

da existência e o fardo dos dias faz da linguagem algo aberto e em processo.  

Existem também outros eixos sensíveis que podem ser destacados do texto. 

Dos eixos sensíveis do texto que podem ser destacados, um dos mais importantes é 
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o da substituição, entendida como aquilo que representa o suportar estar viva, a figura 

de ser recortada (ou a ideia de um contorno incompreensível), repetindo a cada dia 

passos (ou palavras, o olho sobre o livro, verdades, mentiras, aparências, repetições 

estéreis qualificando as farsas, o dia a dia do homem do meu século). Nesta primeira 

parte da pergunta, o pensamento se encadeia no eixo que se liga ao peso existencial 

de “o estar viva”, e vai alargando o olhar gradativamente do mais concreto ao mais 

abstrato, por meio da substituição, as quais geram na própria estrutura a repetição da 

qual o conteúdo está tratando. A sociedade com a qual Hillé dialoga fundamenta-se 

na repetição de padrões que torna do encantamento do estar vivo uma farsa, uma 

aparência estéril de si mesma, de algo que deve existir e extermina qualquer forma 

de liberdade. Algo precisa ser dito também sobre o viver recortado, um contorno 

incompreensível, a tentativa de usar sempre a palavra única sobre a matéria da vida, 

sendo que os grandes momentos da vida, como a morte e o erotismo, são sem 

contornos e transitam para além dos recortes. 

 A partir desse ponto de vista, alguns outros aspectos se salientam, como o 

campo semântico que traça o recorte do discurso: recortada, contorno, aparência, 

repetições, farsas. E do outro lado, nota-se a oposição entre a verdade e a mentira 

para a sociedade, de maneira invertida ao modelo externo ao texto: “verdades 

lançadas à privada e mentiras imundas exibidas como verdades” (HILST, 2018, p. 

463). No antagonismo gerado entre o campo semântico de verdade e mentira, a 

linguagem se desprende das amarras de valores da cultura burguesa (a qual a gerou), 

e lança esses valores uns contra os outros, visto que a mentira imunda é engolida 

com gosto, e a verdade é lançada à privada como imundice. Esse olhar em muito se 

assemelha ao que Tzvetan Todorov, em A poética da prosa, explica sobre a palavra 

em duas leis, a primeira regra seria que “se uma palavra afirma ser verdadeira, ela se 

torna falsa”, e a segunda: “se uma palavra pretende ser falsa, ela se tornará 

verdadeira”. E adiante, ele conclui: “Vimos que a palavra falsa se tornava verdadeira, 

que tinha o poder de criar o referente evocado, em primeiro lugar, de ‘brincadeira’. [...] 

mas que elas [as palavras] são a própria origem da realidade: no princípio era o Verbo” 

(TODOROV, 2018, p. 134). No paradoxo que habita o interior da palavra, algo de novo 

se realiza pela enunciação poética: a palavra, cuja forma estende-se também sobre 

uma ausência, transubstancia-se em poesia.  
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Na segunda parte da citação de Hillé, a linguagem se oferece também a sua 

antítese, pois não nega quando afirma “apesar dessa poeira de pó”. Nota-se também 

o uso da repetição que se faz tanto sonora quando semântica e exagerada, na 

repetição intensificada das consoantes oclusivas ‘p’ e ‘d’, que gera um movimento 

estético de aliteração, demonstrando a poeticidade da prosa hilstiana. Outros sons 

que se repetem, formando assonâncias, é a repetição das vogais “e” e “o”, cujo uso 

estético e sonoro precede a necessidade de sentido, já que o texto seria integralmente 

legível se fosse escolhida apenas uma expressão, ou “poeira” ou “pó”. O poeta repete 

as palavras pelo prazer estético, enquanto as máquinas repetem por comandos 

externos. Na sequência, o eixo de substituições volta a rodear o vazio da palavra que 

procura. No entanto, o eixo de encadeamento da expressão “poeira de pó” sucede 

“homem do meu século”, o que sugere uma possível leitura intervalar e intertextual. 

Essa instância aponta para uma camada discursiva ao redor do homem na literatura 

sagrada: “Tudo caminha para um mesmo lugar; tudo vem do pó e tudo volta ao pó.” 

(Bíblia NVI, Eclesiastes 3: 20).  Dessa forma, a linguagem bíblica se aproxima da 

linguagem poética, o que significa que o projeto de leitura literal da Bíblia deixa de 

lado exatamente a revelação.  

Notemos o eixo fluído de substituições ao redor do núcleo “apesar de” (poeira 

de pó, de toda cegueira, do aborto dos dias, da não luz dentro da minha matéria). 

Dentro do “apesar de” como eixo significativo, as imagens surgem como linguagens 

ao redor da ausência: pó (ausência de forma), cegueira (ausência de visão), aborto 

(ausência de vida) e, finalmente, “a não luz dentro da minha matéria” (a ausência de 

luz no interior escuro do corpo). Se a matéria se torna pó pelo processo do 

desaparecimento e da morte, esse processo se torna parte da linguagem poética, visto 

que se instaura na vivência do instante da consciência pré-morte, a qual, em seu mais 

interior, é também uma negação da morte. Essa ideia se alinha ao momento pré-

ficção, em que a autora ainda se denomina como tal e faz sua dedicatória: “Dedico 

este trabalho, assim como o anterior, Da morte. Odes mínimas, e também meus 

trabalhos futuros (se os houver) à memória de Ernest Becker, por quem sinto incontida 

veemente apaixonada admiração. H.H.” (HILST, 2018, p. 450). No livro de Becker A 

negação da morte, observa-se a análise do ser humano a partir do desafio de encarar 

a morte: “A ironia da condição do homem está em que a mais profunda necessidade 

é livrar-se da angústia da morte e do aniquilamento; mas é a própria vida que a 
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desperta e, por isso, temos que nos recusar a ser plenamente vivos.”  (BECKER, 1973, 

p. 75). A questão da morte existe porque a natureza humana é um paradoxo bipartido: 

“A essência do homem é, na verdade, sua natureza paradoxal, e fato de ser ele 

metade animal e metade simbólico.” (BECKER, 1973, p. 39). Para Hillé, apesar das 

repetições e das farsas, algo resiste no organismo que é vivo (vivez), isto é, mesmo 

com grande eloquência de sentimento nas escolhas qualitativas (imensa, insuportável, 

funda) nostalgia de ter amado.  

O que torna a vida (e a morte) suportável é uma tessitura de redes rizomáticas 

articuladas ao redor da nostalgia de ter amado, a experiência da alteridade em seu 

risco mais imanente e sua maior heroicidade: a imensa insuportável funda nostalgia 

de ter amado o gozo (ou a terra, a carne do outro, os pelos, o sal, o barco que me 

conduzia, umas manhãs de quietude e de conhecimento, umas tardes-amora 

brevíssimas espirrando sucos pela cara). No eixo de substituições, a permanência no 

tempo corruptível se dá na nostalgia de ter amado, cujo centro não está na nostalgia 

por si, mas na experiência amorosa. Novamente, o movimento de substituições leva 

a uma gradação, dessa vez da mais ampla (a terra) até a mais imanente (a fruta que 

espirra sucos pela cara). Na imagem do fruto espirrando sucos pela cara, a figura do 

Tempo ressurge inconsciente de si e quase infantil na maneira de criar rugas na cara 

pela velhice. No entanto, importante notar que o ser perguntante, diante da ausência 

de resposta, vive por meio de uma rachadura no ser amoroso, o qual o torna 

permeável pela vida: a carne do outro e o barco que me conduzia (além da matéria 

do pó, o próprio corpo é o barco que conduz).  

Na última substituição ao redor da palavra “cara”, a matéria específica do 

sujeito e ao mesmo tempo sua máscara, notamos novamente a figura do Tempo 

surgindo como pontos de vista distintos: “cara, rosada cara de juventude e vivez, e 

uma outra cara de mansa maturidade, absorvendo o que via, lenta ouvidos ouvindo 

sem ressentimento”. O olho que se observa nota-se em duas caras, uma trazendo os 

traços da juventude e vivez (palavra de substituição que exige um neologismo para 

representar o estado de vida jovem), enquanto outra olha de volta com olhar de 

“mansa maturidade” (no jogo poético entre aliterações e assonâncias, vendo que algo 

da repetição se torna inevitável). No limiar desse olhar cindido, o sujeito poético 

demonstra que o processo amoroso também é lento, manso. Isso faz com que ao 

invés de tornar a vida algo inteligível e completamente novo (neologismos e rupturas), 
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o desejo maduro é silencioso, sabe que não há nada a não ser um gesto no vazio e, 

apesar disso, ser “ouvidos ouvindo sem ressentimento”. Nesse fazer poético, a 

linguagem se torna ato de coragem para ouvir a vida sem ressentimentos, aceitar sua 

forma, e embater-se corajosamente contra a inevitabilidade da morte. A poética 

hilstiana em A obscena senhora D representa a movência encadeada do desejo, o 

momento em que o ter amado, após ter se transformado em nostalgia, vira poesia 

encarnatória, a instância do amor que ultrapassa o domínio da morte por intermédio 

da profanação da palavra.  

Por outras vezes, a abertura da narrativa convida a voz do outro a assumir o 

palco da página. Adiante, seguiremos os sentidos em fricção e o ponto de vista 

enquanto forma de linguagem na poética encarnatória de Ehud: 

 
me chamaste, Ehud? 
Senhora D, querida Hillé, murmuras hen? os segredos da carne são 
inúmeros, nunca sabemos o limite da treva, o começo da luz, olhe, Hillé, não 
gostarias de me fazer um café? os intrincados da escatologia, os esticados 
do prazer, o prumo, o todo tenso, as babas, e todas as tuas escamosas 
escatologias devem ser discutidas com clérigos, confrades, abriste por acaso 
hoje o jornal da tarde? Não. Então não abriste. Pois se o tivesses feito terias 
visto a fome, as criancinhas no Cambodja engolindo capim, folhas, o inchaço, 
as dores, a morte aos milhares, se o tivesses feito terias chamado Soler teve 
suas mãos mutiladas, cortadas a pedaços, perdeu mais de quatro litros de 
sangue antes de morrer, e com ele morreram outros golpeados com 
cacetetes, afogados em recipientes contente água imunda e excrementos, 
depois pendurados pelos pés, estás me ouvindo, Hillé, matam, torturam, 
lincham, fuzilam, o Homem é o Grande Carrasco do Nojo, ouviste? (HILST, 
2018, p. 470) 

 

Após uma digressão sobre a necessidade de limpeza do corpo (“também lavei 

Ehud no fim algumas vezes”), a transposição poética da imagem do homem a faz 

pensar no corpo de Deus, em seus buracos. No meio da digressão, algo de Ehud (cuja 

forma é um silêncio) faz com que Hillé responda “me chamaste, Ehud?” para sua 

própria voz, que adquire uma forma poética e a transforma na voz de Ehud. A visão 

de Hillé, narradora, abre-se e dentro surge um chamado da voz do marido com quem 

viveu por 40 anos.5 A profanação da prosa tradicional revela a poeticidade do discurso 

 
5 É possível traçarmos esse panorama temporal por meio principalmente do olhar de Ehud, na citação, 
“devemos nos amar, Hillé, para sempre, eu te dizia: tu tens vinte agora, eu vinte e cinco” (HILST, 2018, 
p. 463), ao qual somamos o fato de sabermos que a narradora tem 60 anos no momento da enunciação 
do discurso amoroso. 
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amoroso imanente, o qual é capaz de abrigar palavras que ecoam as vozes e as 

formas que cristalizam o Tempo. No limiar entre os dois, a linguagem poética se 

assume sempre provisória, ao mesmo tempo em que as relações entre as diferentes 

significações ampliam os sentidos rumo a um desejo de infinito.  

Enquanto Hillé fala para si mesma, no vão da escada, Ehud, do degrau de cima, 

surge com sua própria visão das coisas acontecíveis. Ele inicia: “Senhora D, querida 

Hillé, murmuras hen?” A palavra que fala de (e para) si mesma murmura. Ehud, ao 

invés disso, fala diretamente com Hillé, a mulher a quem ama, o que se revela na 

maneira afetiva de se referir à esposa: primeiro, na forma de um apelido dado a partir 

de uma piada interna (“Senhora D porque me perguntas a cada dia e não reténs”); e 

segundo, de maneira mais direta, na forma de um amante: “querida Hillé”. E dessa 

forma, somos lembrados de que o amor tem a imagem de um disco riscado, por sua 

frequente necessidade de declarar diante do outro o próprio estado amoroso. Existe 

algo de poético no amor, na sua forma que conjuga o paradoxo, e existe algo de eterno 

no poético, principalmente aquele que revela suas partes mais mundanas e o ama 

apesar disso. Esse é o movimento heroico pelo qual a autora percorre em sua 

linguagem concebida poeticamente como enunciação amorosa, ato linguajar que 

desafia o terror da morte.  

O mundano resiste também na linguagem poética, como na forma de oralidade 

que as visões vão adquirindo por marcas linguísticas como “murmuras, hen?”, 

trazendo a narradora agora na posição de leitora, murmurando sozinha e abrindo 

ainda mais a forma narrativa. Ehud continua tratando sobre definições e segredos, 

lembrando-nos que é ele quem define as palavras esquecidas por Hillé, como 

Derrelição, e diz: “os segredos da carne são inúmeros, nunca sabemos o limite da 

treva, o começo da luz, olhe, Hillé, não gostarias de me fazer um café? os intrincados 

da escatologia, os esticados do prazer, o prumo, o todo tenso, as babas, e todas as 

tuas escamosas escatologias devem ser discutidas com clérigos, confrades.” (HILST, 

2018, p. 470). Existe um encadeamento entre as diferentes partes da imagem que 

Ehud traça sobre os segredos do corpo, ele coloca destaque sobre esses segredos e 

o fato de serem inúmeros, listando-os sempre de maneira provisória, pois reconhece 

no humano um limiar: “o limite da treva, o começo da luz”. Depois, interrompendo a 

sua própria interrupção, ele diz a Hillé: “olhe, Hillé, não gostarias de me fazer um café”. 

Algo no gesto de pedir para que lhe faça o café reside na linguagem poética sobre o 
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mundano que é tão efêmero quanto aquilo que o eterniza, visto que se repete oito 

vezes no texto.  

De fato, inúmeras imagens povoam os segredos da carne em um eixo de 

substituições que continua produzindo mais e mais linguagem: “os intrincados da 

escatologia, esticados do prazer, o prumo, o todo tenso, as babas, e todas as tuas 

escamosas escatologias”. Notemos, primeiramente, o campo lexical desses segredos 

da carne, os quais Ehud trata como sendo da escatologia e, consequentemente, deve 

ser discutido no âmbito do religioso (com clérigos e confrades). No entanto, a 

escatologia da qual Hillé falava antes de ser interrompida envolvia o lugar do profano 

no corpo de Deus, o fétido buraco que exige constante manutenção e limpeza. 

Interessante notar que, no português, a palavra escatologia se refere 

simultaneamente a dois sentidos diferentes, o 

teológico:”doutrina que trata dos eventos que envolvem o destino final do homem e d

o mundo”, e o profano, a qual diz “ato ou fato de referir excrementos e imundícies 

afins em anedotas, expressões, escritos etc.” (HOUAISS, 2020). 

No primeiro sentido da palavra, a origem quer dizer “extremo ou último”, 

enquanto na segunda a origem significa “excremento”. Nota-se, assim, que a mesma 

palavra pode ter dois sentidos completamente cindidos na sociedade. Geralmente, 

quem conhece a acepção da palavra como vinda da teologia ignora sua contrapartida, 

e quem conhece a origem como excremento, ignora sua versão teológica. O texto faz 

com que os dois sentidos fiquem ambiguamente ligados, por meio de uma linguagem 

poética na qual existe a suspensão da palavra final, e o processo exige uma 

compreensão dupla dessa suspensão. Na temática do nojo, enquanto Hillé discorria 

sobre a questão do buraco sujo no corpo divino, Ehud pergunta: “abriste por acaso 

hoje o jornal da tarde?” (HILST, 2018, p. 470). Enquanto Hillé pensa nas coisas 

divinas, a linguagem de Ehud demonstra que se faz também de notícias de jornal, 

algo concreto que mancha as pontas dos dedos. Dentre as imagens dos jornais, jorra 

sangue e morte, golpes violentos e atentados contra a vida, e novamente o campo 

lexical volta sobre si mesmo no que entendemos que o escatológico da linguagem de 

Ehud é a violência contra o corpo, pois as figuras do jornal da tarde morrem “afogados 

em recipientes contendo água imunda e excremento” (Ibid.), portanto, trazendo a 

questão do nojo não como uma mancha num ideal, mas como a violência que tortura 

e mata o corpo humano. As imagens passam rapidamente em fragmentos, como 



 
 
 
 
 
 
 

 
77 

lemos um jornal, o gênero que transforma o evento em imagem, o trágico em discurso. 

Passa-se o olho para não se sujar. No entanto, como Ehud conclui após olhar esses 

fragmentos dos jornais: “matam, torturam, lincham, fuzilam, o Homem é o Grande 

Carrasco do Nojo” (Ibid., p. 470). Tratando de tirar os eventos divinos para o âmbito 

do religioso, Ehud nota o escatológico do real na violência humana contra a vida, e o 

define em termos de letras grandes: o Homem é o Grande Carrasco do Nojo. No 

interior do argumento, Ehud chama novamente por Hillé, e pergunta como um eco que 

se repete (dezessete vezes) durante a novela: “estás me ouvindo?” e novamente em 

“ouviste?”, o que dá a entender que Ehud não murmura, fala para ser ouvido.  No 

limiar entre as visões de Hillé e Ehud, diferentes por natureza e mesmo assim 

intimamente conectadas, cria-se a errância do discurso amoroso, nem próprio nem 

alheio.  

Enquanto Hillé busca o fio que a liga ao divino, Ehud entende-se carne, mesmo 

quando morto. Sua voz mansa e amorosa reverbera na linguagem de Hillé e lhe diz: 

“Senhora D, a viva compreensão da vida é segurar o coração. me faz um café” (HILST, 

2018, p. 457). No entanto, Hillé prende-se ao alheio de si e não responde o pedido do 

marido por um café no que continua seu próprio monólogo: “E nos escuros, eu búfalo 

não temo, sou senhor de mim, não sei o que é escuro mas estou amoldado, a água 

nos costados, deslizo para dentro de mim” (Ibid., p. 457). No limiar entre essas 

dissonâncias de ponto de vista, algo da novela se faz transcender numa mente 

andrógina. Esse é um dos argumentos de Virginia Woolf, na palestra intitulada Um 

teto todo seu, em que a autora relata um estudo literário que se confunde com um 

estudo de gêneros. O estudo de gênero está além do escopo desta pesquisa, no 

entanto, é possível fazer determinadas afirmações a partir de uma leitura do texto de 

Woolf:  

 
Um pouco de colaboração é necessária entre a mulher e o homem na mente 
antes que a arte da criação possa ser atingida. Um certo casamento dos 
opostos deve ser consumado. A totalidade da mente precisa estar aberta para 
termos a sensação de que o escritor está transmitindo sua experiência com 
perfeita plenitude. É preciso haver liberdade, é preciso haver paz.” (WOOLF, 
2014, p. 147).  

 

A partir desse olhar, podemos dizer que a linguagem hilstiana em A obscena 

senhora D se cria no limiar da alteridade em que a mente está livre inclusive para 
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assumir o gênero oposto. Nesse sentido, Ehud não seria um complemento, causa de 

interrupções e dissonâncias, mas a própria linguagem andrógina da obra criando 

rizomas entre o masculino e o feminino, para encontrar na possível alteridade um 

caminho de criação múltipla da poética da profanação. De fato, para Virginia Woolf:  

 
Talvez pensar [...] em um sexo como diferente do outro seja um esforço. 
Interfere na unidade da mente. A mente é mesmo um órgão misterioso, sobre 
o qual absolutamente nada se sabe, apesar de dependermos dele tão 
completamente. Por que sinto que há divisões e oposições na mente, da 
mesma forma que há tensões advindas de causas óbvias no corpo? O que 
eles querem dizer com “unidade da mente”? ponderei, pois está claro que a 
mente tem um poder tão grande de concentrar-se em um ponto a qualquer 
momento que parece não ter um estado único de existência (WOOLF, 2014, 
p. 137) 

 

E a experiência da linguagem encarnatória na poética hilstiana atesta a essa 

potência de transformação, capacidade de transitar entre os órgãos misteriosos, a 

qual nos faz entender que a unidade da experiência requer a fratura da vivência. Desta 

forma, a literatura de Hilst não se faz necessariamente numa linguagem feminina, mas 

num transitar livremente entre os opostos, criando um estado provisório e dissonante 

da experiência do corpo (da pessoa ou do texto literário). 
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CAPÍTULO 3 – DO DISCURSO AMOROSO AO GOZO DA LINGUAGEM 
PELA POÉTICA DA PROFANAÇÃO 

 
3.1 Nem o próprio nem o alheio no discurso amoroso: o inatual da poética em 
profanação 

 

Esta parte da análise se debruça sobre a poética da profanação pelas figuras 

formadas a partir do discurso, remontando à atualização dos símbolos pelo fazer 

estético com a palavra. Para tanto, buscaremos a aproximação entre textos que 

permitem atingir não apenas as semelhanças, mas principalmente as diferenças e 

dissonâncias. Como nos lembra José Fiorin, em seu artigo Enunciação e semiótica, 

publicado em 2007 pela revista da USP Letras n° 33: “O sentido não é algo isolado, 

mas surge da relação. Só há sentido na e pela diferença. Assim, os sentidos 

percebidos pelo falante pressupõem um sistema estruturado de relações. Por 

conseguinte, a semântica estrutural não visa propriamente ao sentido, mas a sua 

arquitetura, não tem por objetivo estudar o conteúdo, mas a forma do conteúdo” 

(FIORIN, 2007, p.71). Nessa citação, o autor trata das dessemelhanças pressupostas 

no sistema de significação que fazem parte de uma arquitetura discursiva, o que nos 

permite estudar o texto não apenas como conteúdo, mas como a forma do conteúdo. 

Sobre o discurso, enquanto manifestação do conteúdo, Fiorin acrescenta:  

 
Ele [o discurso] não é uma grande frase, nem uma sucessão de frases, mas 
possui uma organização específica. Ademais, quando nos colocamos no 
plano transfrásico da significação, cujos elementos parecem distribuídos ao 
longo da linha do tempo, percebemos que a condição do entendimento da 
mensagem é a transformação da temporalidade em simultaneidade (FIORIN, 
2007, p. 72). 

 

Por isso, buscaremos as relações simultâneas nas figuras de Fragmentos de um 

discurso amoroso (1989) de Roland Barthes e de A obscena senhora D (1982), 

expondo a necessidade de trabalhar de maneira experimental entre a teoria e a obra 

para traçar as possíveis conexões e rupturas. Sobre a necessidade de analisar o 

discurso amoroso atual, colocando-se enfaticamente, Barthes diz desde o prefácio: “A 

necessidade deste livro se apoia na seguinte consideração: o discurso amoroso é hoje 

em dia de uma extrema solidão” (BARTHES, 1989, grifo do autor).  O discurso 
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amoroso é um estado solitário de paixão e atravessamento e, principalmente, um ato 

poético de liberdade da derrelição e do aniquilamento. De fato, a liberdade é também 

um estado de solidão, e o trabalho literário é a forma de amor escrita pelo mistério na 

simultaneidade do terror e do encantamento. 

Em Os Irmãos Karamazov, um outro grande leitor da condição humana, Fiodor 

Dostoievski, na voz da personagem Ivan Karamazov, constrói um poema intitulado “O 

Grande Inquisidor”. Por meio de um argumento poético, Ivan releva algo sobre o 

paradoxo da relação humana com a liberdade, destacando a figura do Grande 

Inquisidor, cujo discurso, diante do retorno silencioso de Cristo, aponta para uma 

recusa da liberdade como modelo plausível à comunidade humana: “Em vez de 

diminuir ao homem a sua liberdade, prodigalizaste-a, fizeste-o mais livre do que 

nunca. Esqueceste que o homem prefere a paz e ainda a morte à liberdade de 

escolher, no seu conhecimento do bem e do mal” (DOSTOEVSKI, 2019, p.318). 

Talvez, dentro da liberdade, não exista nada mais sedutor e doloroso do que o 

discurso amoroso, e dentro do discurso amoroso, nada mais cru e vivo do que a 

poética encarnatória, a recriação do tempo cujos fluxos e refluxos marcam a trajetória.  

Barthes aponta para “o poder da literatura em captar a epifania passional do 

instante, em lhe conferir valor absoluto e, depois, em reconciliar o despedaçamento e 

a criação de si mesmo” (BARTHES, 2005, XXIII, grifo nosso). A epifania passional do 

instante é capaz de causar o despedaçamento, assim como diz Virginia Woolf em Um 

teto todo seu: “A beleza do mundo prestes a perecer tem duas faces, uma de riso 

outra de angústia, fazendo o coração em pedaços” (WOOLF, 2014, p. 145). Além 

dessa potência da literatura de captar a epifania passional do instante, Barthes 

demonstra interesse na alma humana como imagens fragmentadas do desejo 

amoroso e inatual. Ao falar de si, Barthes empresta a voz para a fala do ser humano, 

despersonalizando o teatro amoroso, construindo a casa conceitual para que outros a 

habitem.  

O livro de Barthes é composto por fragmentos, pois visa refletir a fala de um 

sujeito cindido entre a imagem e a fugaz realidade sempre prestes a perecer, como 

ilustra Virginia Woolf acima. Entre a imagem e a realidade, há estado de “vaziez”, um 

desejo de plenitude, novamente a imagem do vão se reafirma nas relações. Além 

disso, Barthes escreve: “Na realidade, pouco me importam minhas chances de ser 

realmente pleno (admito que elas sejam nulas). Brilha apenas, indestrutível, a vontade 
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de plenitude” (BARTHES, 1989, p. 193). Tal afirmação se assemelha ao discurso 

entrecruzado do pai com a narradora de A obscena senhora D, em que o desejo de 

plenitude cede lugar a uma poética do instante: “me responde, filha, o concerto todo 

onde está?” e explana a condição humana: “Apenas um momento da partitura, mas o 

concerto todo onde está? Desperdícios sim, tentar compor o discurso sem saber do 

seu começo e do seu fim ou o porquê da necessidade de compor o discurso” (HILST, 

2018, p. 485). 

O desejo de habitar o limiar em que o encontro com o outro se torna possível 

pela abertura radical da linguagem permeia o discurso de Hillé, cujo processo oferece-

se, atravessando a recriação na linguagem poética. De certa forma, a poética 

encarnatória de A obscena senhora D rege amorosa e poeticamente algo do concerto 

na simultaneidade das figuras sobre o qual o pai pergunta, tornando do texto algo vivo 

que, pela poesia, vence a morte.   

A literatura faz tremer a tirania da linguagem por meio de uma revolução 

permanente, cuja capacidade de deslocamento e inquietação corrompe a própria 

sintaxe, gerando movimentos em fragmentos que profanam o corpo do discurso. “O 

escritor nada retira dela [da língua – círculo abstrato de verdades]: a língua é antes 

para ele como uma linha cuja transgressão designará talvez uma sobrenatureza da 

linguagem.” (BARTHES, 2016, p. 9). O discurso literário, no que tange à materialidade 

da palavra como ato e negação, trapaceia com a língua e desloca sentidos por meio 

de uma revolução permanente, a profanação da sintaxe. Em O grau zero da escrita, 

o autor revela o percurso da escrita até esse ponto denominado como o grau zero:  

 
Tendo partido de um nada em que o pensamento parecia se elevar feliz sobre 
o cenário das palavras, a escrita atravessou assim todos os estados de uma 
solidificação progressiva: primeiro objeto de um olhar, depois de um fazer e, 
finalmente, de um homicídio, atinge hoje um último avatar, a ausência: nessas 
escritas neutras, chamadas aqui o grau zero da escrita, pode- se facilmente 
discernir o movimento mesmo de uma negação e a impotência de completá-la 
num lapso de tempo (BARTHES, 2016, p. 7). 

 

Em Fragmentos de um discurso amoroso, Barthes especifica ainda além o 

sujeito, que parte da língua para a literatura. O discurso a ser estudado é aquele que 

sustenta a narrativa do sujeito amoroso. E por que o discurso amoroso? De acordo 

com O grão da voz, livro que registra as principais entrevistas de Roland Barthes, 

quando perguntado sobre esse discurso, o autor afirma: “O amoroso é o semiólogo 
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natural, em estado puro! Passa o tempo lendo signos. Não faz outra coisa: signos de 

felicidade, signos de infelicidade. No rosto do outro, em suas condutas. Ele está 

verdadeiramente atormentado pelos signos” (BARTHES, 2004, p. 424).  Pelo estado 

paradoxal da paixão, o ponto de vista do discurso amoroso, o rosto e o gesto do outro 

se tornam linguagem iconoclasta, profanação existencial pelas marcas da 

subjetividade fraturada entre o desejante e o ser desejado. 

Por isso a escolha do discurso amoroso, visto que a atração pela leitura de 

imagens, gestos, sons, rostos, compõe a essência de uma busca amorosa, buscar a 

face, parar na presença, um estado em que o ser se torna pelo desejo de 

compreensão e de deslocamento constante no limiar entre a carne e o mundo: uma 

metamorfose cega e obstinada, provinda de uma “infralinguagem que se elabora no 

limite da carne e do mundo" (BARTHES, 2016, p. 11, grifo nosso). Hillé nos alerta 

quanto ao objeto, dirigindo-nos um discurso ambíguo que ao mesmo tempo em que 

encena a relação dela com o homem que morre, também encena a relação do autor 

com o leitor, em camadas de níveis diferentes, sobrepostas na mesma imagem: 

“sabes, as vezes queremos tanto cristalizar na palavra o instante, traduzir com lúcidos 

parâmetros centelha e nojo, não queremos? [...] então, eu queria também queria sim 

tocar teu medo teu amor tua vaidade de homem, existir no teu sonho, me ouves?” 

(HILST, 2018, p. 472). Este é o desejo da narradora, a qual desmascara o desejo da 

autora: “cristalizar na palavra o instante, traduzir com lúcidos parâmetros centelhas e 

nojo” (Ibid.). A aproximação entre as camadas se faz como uma imagem espelhada: 

a primeira mais superficial, e a segunda atingindo um lugar metaficcional, a primeira 

trazendo o leitor para o limiar do texto literário, e a segunda aproximando-se dele pela 

linguagem, tocando-lhe o corpo pelo prazer da enunciação. 

Fragmentos de um discurso amoroso, de Barthes, adentra-se na vertigem do 

nada, pelo qual o discurso poético percorre sem destruir o objeto de desejo. Tal 

formação também reflete o ser humano que se encontra quebrado, fragmentado, sem 

redenção nem transcendência. No discurso amoroso, os signos são analisados como 

um corpo da linguagem que só resiste enquanto a materialização dessa condição na 

permanente profanação dessa imagem. Barthes declara: 

 
Este discurso [o discurso amoroso] talvez seja falado por milhares de pessoas 
(quem sabe?), mas não é sustentado por ninguém; foi completamente abandonado 
pelas linguagens circunvizinhas: ou ignorado, depreciado, ironizado por elas, 
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excluído não somente do poder, mas também de seus mecanismos (ciências, 
conhecimentos, artes). Quando um discurso é dessa maneira levado por sua própria 
força à deriva do inatual, banido de todo espírito gregário, só lhe resta ser o lugar, 
por mais exíguo que seja, de uma afirmação. (BARTHES, 1989, grifo nosso). 
 

 

Tratando-se de um discurso levado à margem pela banalização e à integração 

na linguagem tirânica, o texto de Barthes é formado por “retratos” ou figuras que se 

oferecem como modelo de leitura “um lugar de fala: o lugar de alguém que fala de si 

mesmo, apaixonadamente, diante do outro (o objeto amado) que não fala” 

(BARTHES, 1989, p. 1). Aqui, nota-se o fazer estrutural e dramático que permeia o 

discurso ao redor do mistério, representando a fala do ser enamorado.  

Vale salientar que o discurso amoroso na obra hilstiana não é dialógico, apesar 

de polissêmico, polifônico e intertextual, visto que peregrina fluidamente em 

sensações performáticas das palavras. O narrador apaixonado busca símbolos para 

cristalizar o ser amado nas imagens rizomáticas de uma linguagem poética e 

avassaladora. O interlocutor não tem voz propriamente dita, apenas surge como a 

memória desastrada dentro de outra imagem que atravessa a linguagem no lusco-

fusco do envelhecimento como atravessamento no mais alto grau pela passagem do 

tempo. A tragédia do discurso amoroso está também nisto, pois ao tentar falar do 

amor, a linguagem se volta para o próprio sujeito e suas fabulações. Como escreve 

Barthes em O grau zero da escrita: “As palavras têm uma memória segunda que se 

prolonga misteriosamente no meio das significações novas. A escrita é precisamente 

esse compromisso entre uma liberdade e uma lembrança, é essa liberdade recordante 

que não é liberdade senão no gesto da escolha, mas não mais na duração" 

(BARTHES, 2016, p. 15, grifo nosso).  

As figuras em Fragmentos de um discurso amoroso nortearão uma análise de 

A obscena Senhora D, como fricção entre a ficção e a matéria crua na forma do 

discurso amoroso. Nesta parte da pesquisa, colocaremos os textos da teoria e da 

literatura em contato por meio da materialidade da palavra, procurando no literário as 

lufadas que regem o discurso na profanação da linguagem. A literatura de Hilda Hilst 

encontra-se entre o sagrado e o profano em que camadas discursivas se chocam e 

se esfacelam diante do fenômeno da existência. Essa literatura se faz, em parte, por 

meio de uma inversão constante de valores, unindo discursos elevados ligados 

simultaneamente ao mais chulo da linguagem. Na sequência do trecho citado acima 
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sobre o sujeito que se debruça sobre si, a linguagem transita do sublime ao mais 

mundano:  
 

E agora vejamos as frases corretas para quando eu abrir a janela à sociedade 
da vila:  
o podre cu de vocês  
vossas inimagináveis pestilências  
bocas fétidas de escarro e estupidez  
gordas bundas esperando a vez. de quê? de cagar nas panelas  
sovacos de excremento (HILST, 2018, p. 470). 

 

Mesmo enquanto fala de “o podre cu” usa simultaneamente marcas linguísticas 

que demonstram formalidade, como se fala no magistrado: “vossas inimagináveis 

pestilências”, equivalendo o exercício de poder público no Brasil investido de 

autoridade a uma espécie de praga ou epidemia inimaginável. A forma explicita essas 

relações por meio de um tom parcialmente formal e simultaneamente risível.  

Existe uma diferença nos pontos de vista de Roland Barthes, que gozou de 

respeito acadêmico e público durante a vida, e de Hilda Hilst, cuja obra seguiu 

marginalizada, escrevendo a partir de um vão. Essa diferença se mostra no discurso 

produzido por meio de cada subjetividade histórica e a condução discursiva se faz na 

forma. A princípio, os textos de Roland Barthes e de Hilda Hilst permitem uma 

aproximação por dividirem uma mesma base de construção experimental e o mesmo 

pressuposto paradoxal, que é uma busca em primeira pessoa do sentido das coisas 

por meio de um discurso fragmentado, dramatizado e polissêmico. Barthes propõe 

Fragmentos de um discurso amoroso na fala performática do sujeito, que relata sua 

experiência em primeira pessoa. Na epígrafe, o autor deixa explícita a origem do 

discurso: “Assim sendo é um enamorado que fala e que diz.” (BARTHES, 1989, 

Epígrafe).  Na linguagem poética de Hilda Hilst, encontramos o sujeito que fala de 

suas experiências na primeira pessoa, num discurso que – assim como aquele 

construído por Barthes – busca o sentido das coisas, “à procura da luz numa cegueira 

silenciosa” – na base do discurso (HILST, 2018, p. 452). 

O primeiro conceito na obra de Barthes é apresentado em forma de uma 

imagem. O “dis-cursus” se destaca como “a ação de correr para todo o lado, [o sujeito] 

não para de correr na sua cabeça”.  (BARTHES, 1989, 1, grifo nosso). O movimento 

implícito na ação de correr para todo lado, logo se desfaz quando os espaços 

percorridos são vistos com os olhos da mente. Trata-se de um movimento paradoxal 
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do ser, de dinamismo e permanência; é o gesto captado na ação a qual se apresenta 

como a figura do discurso formando rizomas da linguagem e do sujeito. Hillé, na obra 

A obscena senhora D, é a composição de diversos blocos discursivos que percorrem 

a mente do leitor, cuja sensação é “fremente de clarões, a boca expelindo ainda 

palavras-agonia, datas, números, o nome dos meus cães, bacias de água quente pela 

casa” (HILST, 2018, p. 494).  De acordo com o dicionário Houaiss, “fremente”, em seu 

sentido figurado, significa “provido de emoção, apaixonado, vibrante” (HOUAISS, 

2020). É o discurso que revela a experiência fremente de clarões. Sobre a mente do 

sujeito que busca sentidos, o poeta T.S. Eliot expressa, em seu ensaio Tradição e o 

talento individual: “A mente do poeta é de fato um receptáculo destinado a capturar e 

armazenar um sem-número de sentimentos, frases, imagens, que ali permanecem até 

que todas as partículas capazes de se unir para formar um novo composto estejam 

presentes juntas.” (ELIOT, 1989, p.44).  

Barthes analisa as partes do discurso amoroso como “figuras” (BARTHES, 

1989, p. 1), em seu sentido gestual, em que a figura “é delimitada (como um signo) e 

memorável (como uma imagem ou um conto)” (Ibid., p. 2). A figura é a “impressão de 

um código”, que pode ser preenchido conforme o acaso (interior ou exterior) da própria 

história do sujeito. A figura é uma casa vazia, um espaço reservado; ou, numa 

perspectiva mais estrutural, a figura “parte de um relevo de linguagem que a articula 

na sombra” (BARTHES, 1989, p. 3). Trataremos, a seguir, de algumas possíveis 

ligações entre as figuras de Barthes e A obscena Senhora D. Não nos interessa, neste 

momento da dissertação, fazer uma análise aprofundada das figuras, mas apresentar 

a multiplicidade de sentidos nas relações intertextuais a partir de um recorte que 

demonstre a profanação da linguagem. 

A afirmação é a repetição que se insinua no limite da linguagem, como o disco 

arranhado que repete: apesar de, apesar de, apesar de. Eis o que Roland Barthes 

denomina como “a explosão do sim nietzschiano” (BARTHES, 1989, p. 15). De fato, 

em Friedrich Nietzsche, o grande filósofo alemão da virada do século XIX para o 

século XX, revela a sua afirmação em Assim falava Zaratustra: “É verdade: amamos 

a vida, não porque estejamos habituados à vida, mas ao amor” (NIETZSCHE, 2007, 

p. 59). A mesma afirmação surge no discurso de Hillé, mas agora encarnado nos 

gestos, passos e palavras que se repetem e conseguem se tocar na sensação da 

própria linguagem: “E os gestos passos palavras daqueles que me fizeram sentir 
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amor, gratidão em mim inteira, e que ouro que suculências que aroma desejaria ter 

tido, e casas brilhos, aves, poemas, luz desejaria ter tido, tudo aos pés desses que 

me fizeram sentir amor” (HILST, 2018, p. 488). 

É o conceito que atravessa o questionamento de Ivan Karamazov em conversa 

com Aliocha, seu irmão, em Os irmãos Karamazov: “Amar a vida mais que o seu 

sentido?” (DOSTOIEVSKI, 2014, p. 134). E mais adiante, na mesma conversa, ele 

relata numa voz que ecoa o sujeito tanto de Barthes quanto a de Hilst, nesse coro 

orquestrado ao redor do paradoxo:  

 
Sentado aqui dizia a mim próprio: ainda que não acreditasse na vida, ainda 
que perdesse a fé na minha amada e na ordem das coisas e me convencesse 
que tudo é desordem e um caos maldito e infernal, e me invadisse o horror de 
todas as desilusões humanas, desejaria viver, e uma vez provado o cálice não 
o abandonaria até havê-lo acabado. (DOSTOEIVSKI, 2014, p. 286). 

 
O cálice que toca a boca do sujeito amoroso é o seu desejo de amor que 

ultrapassa a própria crença na vida. No entanto, o gosto do cálice nem sempre é 

delicadeza e prazer. Em outros momentos, surgem os refluxos de linguagem 

“imunda”, contêm o elemento do profano, principalmente na imagem. 

 A angústia resume o temor do aniquilamento, em que o sujeito amoroso “se 

deixa levar pelo medo de um perigo, de uma mágoa, de um abandono, de uma 

reviravolta – um sentimento que ele exprime sob o nome de angústia” (BARTHES, 

1989, p. 22).  No entanto, a angústia é o temor de um luto que já ocorreu, desde a 

origem do amor. “Seria preciso que alguém pudesse dizer: ‘Não fique mais 

angustiado, você já o(a) perdeu.” (BARTHES, 1989, p. 22).  

 Hillé repete a figura da angústia em seu discurso. Deparada com a morte, Hillé 

diz: “viver foi uma angústia escura, um nojo negro / não fales assim” (HILST, 2018, p. 

473) E sua angústia é reafirmada mais adiante: “Ter sido. E não poder esquecer. Ter 

sido. E não mais lembrar. Ser. E perder-se. Repeti gestos palavras passos. Cruzei 

com tantos rostos, alguns toquei” (HILST, 2018, p. 487). Eis a angústia humana: “seu 

ter sido e esquecer, seu ter sido e não mais lembrar, seu ser e perder-se” (HILST, 

2018, p. 487). E, novamente, é preciso ouvir: você já o/a/se perdeu. 

 A ausência também está marcada no discurso amoroso como a figura da 

privação. Para Barthes, “O outro vive em eterno estado de partida, de viagem; ele é, 

por vocação, migrador, quanto a mim, que amo, sou por vocação inversa, sedentário, 
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imóvel, disponível, à espera, fincado no lugar, não resgatado [...]” (BARTHES, 1989, 

p. 27). A ausência é o esquecimento que torna a vida e o amor possíveis. E manipular 

a ausência e o esquecimento é “alongar esse momento, retardar tanto quanto possível 

o instante em que o outro poderia oscilar secamente da ausência à morte” (BARTHES, 

1989, p. 29).  Nesse estágio é difícil diferenciar os “braços erguidos do desejo” e os 

“braços estendidos da carência” (BARTHES, 1989, p. 30). 

 Hillé sofre com a ausência, o vazio que invade o seu discurso. A imagem 

ausente do pai, se faz como uma referência vazia: “de estar presente no mundo 

sabendo que há um pai eternamente ausente” (HILST, 2018, p. 482). E novamente 

mais adiante: 

 
acode-me, meu Pai, me lembro de tão pouco mas ainda sei que és Pai, olha-me, 
toca-me, como se o Outro tivesse tempo para se deter em velhotas frasescas, 
escolhendo ditados, sabe que se vira no avesso para fazer ribombar com sua fala 
pomposa os ouvidos do Ausente (HILST, 2018, p. 488, grifo nosso) 
 

No entanto, a ausência não se limita apenas ao Outro, mas ao próprio sujeito 

do discurso, quando Hillé diz: “eu Nada, eu nome de Ninguém, eu à procura da luz 

numa cegueira silenciosa” (HILST, 2018, p. 453). O vazio do pai físico e o vazio da 

memória levam ao estado de consciência da ausência divina. Porém, Hillé convoca, 

na linguagem poética, todas essas ausências simultaneamente, e reclama de Deus 

sua responsabilidade de Pai: “Não há um vínculo entre ELE e nós? não dizem que é 

PAI? não fez um acordo conosco? fez, fez, é PAI, somos filhos. não é o PAI obrigado 

a cuidar da prole, a zelar ainda que a contragosto? é PAI relapso?” (HILST, 2018, p. 

465) Como explicar a derrelição inerente à condição humana se partirmos de um Deus 

amoroso?  Essa questão tem sido alvo de debate ao longo de séculos pela teologia 

cristã, sem atingir uma reposta conclusiva. 

O irreconhecível relata os esforços para compreender e definir o ser amado, 

fadados ao fracasso. Assim como no caso do insuportável, a única saída é converter 

a ignorância em verdade. A religião representa o esforço por um objeto impenetrável. 

Como diz Barthes, “fazer do outro um enigma insolúvel do qual depende a minha vida, 

é consagrá-lo como deus” (BARTHES,1989, p. 134). O amor não requer 

compreensão. “O que a ação amorosa consegue de mim, é apenas uma sabedoria: 

[...] essa exaltação de amar profundamente um desconhecido que o será sempre ”o 
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movimento místico: tenho acesso ao conhecimento do desconhecido” (BARTHES, 

1989, p.135).  

Hillé observa os contornos da figura do marido morto cuja voz se mantém viva 

como algo inominável no centro do discurso. Apesar de estar numa linguagem que a 

mistura com o outro, num gesto de profunda alteridade, Hillé sabe-se incapaz de 

definir Ehud: “não sei nada de você Ehud a não ser isso de estar sentado agora no 

degrau da escada” (HILST, 2018, p. 456).  

Uma das consequências dessa figura é a languidez. A languidez é o oposto 

da figura do Imediato. É um estado de espera, a experiência da sua falta. “Na 

languidez amorosa algo se vai, sem fim; é como se o desejo não fosse outra coisa 

senão essa hemorragia” (BARTHES, 1989, p. 137). De acordo com Barthes, a 

languidez coloca a ausência na presença. Neste mesmo fragmento, outro conceito 

que perpassa a figura é o conceito de cansaço amoroso: “uma fonte que não é 

saciada, um amor escancarado” (Ibid. p. 137). O estado amoroso é um estado de 

espera. Hillé espera a busca de compreensão: “Luz que não vem mais. Sucção que 

aspiro, boca e olhos abertos numa incondicionada espera, tento apoderar-me dos 

definitivos, isto é definitivo, Hillé, não pergunta mais” (HILST, 2018, p. 492).  

 Conectada à figura da languidez recorrente na encenação do teatro amoroso é 

a ideia de que o sujeito tem de estar ficando louco. No entanto, existe algo que 

conecta a loucura e o mistério, algo que envolve uma revelação. Michel Foucault se 

aprofunda na materialização histórica da loucura em seu livro História da loucura: 

 
Fantasmas e ameaças, puras aparências do sonho e destino secreto do 
homem – a loucura tem, nesses elementos, uma força primitiva de revelação: 
revelação de que o onírico é real, de que a delgada superfície da ilusão se 
abre sobre uma profundeza irrecusável, e que o brilho instantâneo da imagem 
deixa o mundo às voltas com figuras inquietantes que se eternizam em suas 
noites; e revelação inversa, mas igualmente dolorosa, de que toda a realidade 
do mundo será reabsorvida um dia na Imagem fantástica, nesse momento 
mediano do ser e do nada que é o delírio da destruição pura; o mundo não 
existe mais, porém sobre ele o silêncio e a noite ainda não se abateram 
inteiramente (FOUCAULT, 2009, p. 27).  

  

Ehud empresta sua voz na polifonia do discurso falando sobre a loucura, 

demonstrando novamente seu olhar transparente (e obsceno):  

 
nomeia as ilusões, afasta-te da vertigem  
hen?  
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loucura é o nome da tua busca. esfacelamento. cisão.  
derrelição (HILST, 2018, p. 476).  

 

E ainda além: “lembra-te que perguntaste como ficava a alma na loucura. quando te 

fores, responde-me de lá” (HILST, 2018, p. 483). No fragmento de Roland Barthes, a 

ideia de estar ficando louco aparece como uma ameaça. Por um outro ângulo, Barthes 

declara: “É louco aquele que está isento de todo poder, fora de tudo que é social” 

(BARTHES, 1989, p. 145).    

 Traçando um paralelo com a obra de Ernest Becker, sobre a loucura, o autor 

diz, citando Pascal:  
“O homem é necessariamente louco, porque não ser louco resultaria em outra 
forma de loucura.” Necessariamente, porque o dualismo existencial cria uma 
situação impossível, um torturante dilema. Louco porque, como iremos ver, 
tudo o que o homem faz no seu mundo simbólico é uma tentativa de negar e 
vender o seu destino grotesco. O homem literalmente se entrega a um 
esquecimento cego utilizando-se de jogos sociais, truques psicológicos, 
preocupações pessoais tão distantes da realidade de sua situação que se 
constituem em formas de loucura – loucura admitida pelo consenso, loucura 
compartilhada, loucura disfarçada e digna, mas ainda assim loucura. 
(BECKER, 1973, p.40, grifo do autor).  
 

Becker nos ajuda a ler A obscena senhora D principalmente no que tange uma 

profanação da loucura. O ser humano mais bem adaptado, cuja loucura se camufla 

por jogos e máscaras sociais, representa a loucura mais cega de si.  

Algo do louco também está presente no mutismo, pois nesse estado há falta 

de resposta, uma derrelição em torno do sentido, um aprisionamento do sujeito no 

próprio discurso amoroso de espera por uma resposta que ou não chega ou chega de 

maneira oblíqua. Seu argumento apresenta a seguinte descrição: “O sujeito 

apaixonado fica angustiado porque o objeto amado responde parcimoniosamente, ou 

não responde, às palavras que ele lhe dirige” (BARTHES, 1989, p.150). Essa figura 

representa a escuta fugidia e até mesmo, em sonho, a morte: “A morte é sobretudo 

isso: tudo que foi visto, terá sido visto pra nada. É o luto daquilo que percebemos [...] 

não tenho mais base, flutuo dolorosamente, sem existência” (BARTHES, 1989, p. 

151).  

No discurso de Hillé, o mutismo se apresenta como uma quebra que 

impossibilita o diálogo, além da febre da linguagem. As alteridades de ponto de vista 

atravessam a linguagem, mas o que mais marca essa passagem é o desespero de 

falarem simultaneamente, mas não serem capazes de se ouvirem mutuamente. 
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Apenas nós, os leitores, somos capazes de ouvir os discursos simultâneos e oferecer-

lhes unidade significativa, como notamos na seguinte citação: 

  
Quê? Estás louca. Vivo num vazio escuro, brinco com ossos, estou sujo 
sonolento num deserto, há o nada e o escuro  
Não te escuto  
Digo que durmo a maior parte do tempo, que estou sujo  
O quê? O quê, meu Deus? Não te escuto  
Que um dia talvez venha uma luz daí  
Quê?” (HILST, 2018, p. 466) 

 

A partir de um desejo de comunhão, Ehud interrompe o fluxo de pensamento 

de Hillé que circunda ao redor do mistério, e diz: “Olhe, se teu fechado tem muito a 

ver com o corpo, as pessoas precisam foder, ouviu Hillé? te amo viu? antes de você 

escolher esse maldito vão da escada, nós fodíamos, não fodíamos Senhora D?” 

(HILST, 2018, p. 456). O vão da escada é um espaço estreito, onde apenas um pode 

habitar. Quando escolhe este lugar da casa, Hillé limita seu movimento, e apenas a 

voz do outro é capaz de atravessar a solidão. No entanto, algo no ponto de vista de 

Ehud indica que nem sempre esse discurso é ouvido, tanto na vida quanto na morte. 

De fato, o café de Ehud nunca é preparado, aprofundando também o discurso do 

marido em solidão simultaneamente.  

 Outro fragmento que surge como uma figura capaz de auxiliar-nos na leitura da 

obra hilstiana se sustenta no domínio do obsceno, palavra que aparece desde o título 

da obra e que permeia o texto literário. Notemos os trechos a seguir que trazem a 

figura do obsceno: “e o que foi a vida? uma aventura obscena, de tão lúcida” (HILST, 

2018, p. 484) e “o olho obsceno do meu Deus” (HILST, 2018, p. 491). Nos trechos 

destacados, observamos algumas características da atualização poética do léxico, o 

que faz com que um segundo sentido se choque contra o sentido dominante. 

Comecemos pelo primeiro, o modelo de significação ao redor de “obsceno” na 

sociedade atual, que se revela nos verbetes do dicionário referentes ao adjetivo em 

questão, como encontramos em Houaiss:  
1 que é contrário ao pudor 
2 que se compraz em ferir o pudor 
3 que denota obscenidade ‹olhar o.› 
4 que choca pela falta de decoro, pela vulgaridade, pela crueldade 
5 que escreve ou profere obscenidades (HOUAISS, 2020) 
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E na aba sobre a etimologia, o dicionário data a expressão de 1702, associada ao 

religioso e ao político, do latim: 

‘obscenidade, torpeza, impureza, impudicícia’, der. de obscenus,a,um. Dessa feita, é 

possível imaginar que a palavra define um esforço para manter os antigos valores 

religiosos e políticos, diante do qual o padrão comportamental exclui aquilo que o 

desafia, e a margem se nomeia o “obsceno”. A palavra insurge pela primeira vez na 

voz do padre Sebastião Pacheco Varela. A partir do olhar do religioso e político, o que 

fere o pudor é o que faz tremer as estruturas dessas instituições e seus dispositivos 

de poder, e uma das potências humanas mais latentes (e profanas) se liga à questão 

da sexualidade. Isso se prova também em outro texto, um manuscrito deixado pelo 

padre que indica algo sobre seu ponto de vista, intitulado Passatempo de Moços e 

lícita recreação. O aspecto de negatividade da recreação lícita é o escopo do profano, 

algo sobre o qual era devido proteger os moços diante de um tédio, ou ócio, implícito 

ao tempo dentro da prosperidade. Nesse sentido, o termo obsceno, como 

observarmos semanticamente, se faz de uma ligação entre a necessidade de pudor e 

o impulso sexual, como a letra escarlate da mulher adúltera em A letra escarlate de 

Nathaniel Hawthorne.  

 

Por muitas vezes, tentamos ler a obra hilstiana fixados neste ponto de vista, o 

ponto de vista religioso-político em que o obsceno se refere ao que fere o 

comportamento lícito. No entanto, como lemos nas citações de A obscena senhora D 

sobre o obsceno, observamos que o léxico na obra também sofre uma profanação 

dos sentidos pela linguagem poética. No texto, o obsceno possui correlações outras, 

fora do especificado pelo padre e jurista. Sem destruir a palavra, o sentido apresenta-

se na obra como na primeira citação que sugerimos: “e o que foi a vida? uma aventura 

obscena, de tão lúcida”. Neste sentido, a vida é uma aventura obscena por sua 

qualidade de lucidez, e não por sua impulsividade sexual despudorada. Como reflexo 

da vida, o texto hilstiano também reflete a mesma espécie de obscenidade, algo 

vinculado necessariamente a sua lucidez perguntante. Devemos agora nos debruçar 

sobre a lucidez, que define o estado obsceno do corpo da linguagem literária. De 

acordo com o dicionário Houaiss, lucidez se define como:  
1 qualidade ou estado de lúcido 
2 luminância emitida por um corpo; brilho, claridade 
3 o que permite a passagem da luz; claridade, transparência 
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4 fig. capacidade de conhecer, compreender e aprender; inteligência, consciê
ncia, razão ‹captou com l. os novos costumes› 
4.1 fig. clareza de ideias e de expressão; acuidade para o que é relevante; pe
rspicácia, precisão ‹a l. de seus argumentos eliminou a controvérsia› 
5 psiq clareza dos sentidos ou das percepções 
5.1 psiq intervalo de sanidade entre períodos de confusão mental ou insânia 
(HOUAISS, dicionário online) 

 

No sentido do terceiro verbete, a lucidez se associa ao que permite a passagem 

da luz; claridade, transparência. A clareza da linguagem revela uma clareza acerca 

dos sentidos ou das percepções, assim a existência demonstra também uma 

característica intervalar, entre a sanidade e a loucura. De fato, a aventura obscena de 

tão lúcida também se reformula na experiência do texto hilstiano, em que o desejo de 

luz se faz tema principal na obra, um trânsito de uma busca de luminância apesar do 

estado de cegueira. Essa busca pela luz num contexto obscuro e, por vezes, confuso 

se marca pela própria linguagem poética: “respiro e persigo uma luz de outras vidas” 

(HILST, 2018, p. 450); “eu à procura da luz numa cegueira silenciosa” (HILST, 2018, 

p. 453); “nos mínimos, um dia a luz, o entender de nós todos o destino” (HILST, 2018, 

p. 453); “não terás muita luz no olho se me olhares” (Ibid., p. 459); “aborto dos dias, a 

não luz dentro da minha matéria” (Ibid.,  p. 463); “um dia talvez venha uma luz daí” 

(Ibid., p. 466); “o desejo era demasiado para a carne, que grande fogo vivo 

insuportável, que luz-ferida” (Ibid., p. 475); “um nascível irrompe nessa molhadura de 

fonemas, sílabas, um nascível de luz” (Ibid., p. 475); “um oco ardente de luz, o nome 

das coisas, quem tem o nome das coisas?” (Ibid., p. 477), entre muitas outras citações 

facilmente encontradas no texto ao redor do eixo luz e cegueira. A linguagem se faz 

molhadura, algo de fluído que escorre entre os mínimos da existência, entre a não luz 

e a luz, o nascível é o texto literário, a obscenidade do discurso amoroso, poroso e 

permeável por natureza. Neste sentido, o obsceno da linguagem literária irrompe da 

sua enorme e despudorada lucidez.  

De fato, se comparada aos fragmentos de Barthes, a mesma figura se sugere: 

“OBSCENO. Desacreditada pela opinião moderna, a sentimentalidade do amor deve 

ser assumida pelo sujeito apaixonado como uma forte transgressão, que o deixa 

sozinho e exposto; por uma inversão de valores, é pois essa sentimentalidade que faz 

hoje o obsceno do amor.” (BARTHES, 1989, p. 158). E mais adiante: Inversão 

histórica: não é o sexual que é indecente, é o sentimental – censurado em nome do 

que no fundo é apenas uma outra mora.l” (BARTHES, 1989, p. 159).  Sobre a forma, 
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o discurso amoroso se desvela como um espetáculo do ser desejante se dispersando 

em imagens diante do fantasma do ser desejado.  

Isso se difere drasticamente da proposta do padre Sebastião, a qual separava 

o impulso do corpo para uma zona ao lado, exigindo sublimação dos desejos. Por 

outro lado, a filosofia também não deu conta de falar sobre o discurso amoroso, ou 

sobre o amor, tornando-se permeado pelo materialismo ontológico, em que o estado 

amoroso se resume à expressão biológica de organismos destinados à morte. Do 

avesso da visão religiosa (transcendente) está a visão naturalista (imanente), que 

influenciou o pensamento filosófico acerca do amor. Essa visão naturalista levou ao 

que, na filosofia, ficou chamado “Vontade cega de vida”. Traçando uma genealogia da 

espécie humana, um pouco antes mesmo de A origem das espécies, Schopenhauer 

diz que a paixão não teria em si uma finalidade, mas sua movência continua em 

renovação, fazendo a mediação material com a geração futura (SCHONPENHAUER, 

2000). Na obra Metafísica do amor, o autor declara sobre a condição humana que: “O 

indivíduo é aqui um vaso demasiado frágil para poder conter o anelo infinito da 

vontade da espécie concentrado num objeto determinado” (SCHONPENHAUER, 

2000, p. 45). Nisso, o filosofo libertou novamente o espaço do profano, porém agora 

sem poder mais distinguir a face do outro na forma amorosa, e desvariado pela 

vontade cega da espécie, o filósofo busca sua verdade cabal, ou seja, “a vontade do 

indivíduo entra em cena [...] como vontade da espécie” (Ibid., p. 9). Dessa forma, o 

amor proposto na obra torna-se opaco e sem face, diante da vontade da espécie, 

buscando no outro apenas a continuidade da espécie à custa da própria 

individualidade.  No entanto, para o autor, para que essa continuidade aconteça, o 

indivíduo precisa estar sob a ilusão de ser sua vontade algo individual, trazendo o 

egoísmo como premissa básica do sujeito humano: “O egoísmo é uma qualidade tão 

profundamente enraizada em toda individualidade em geral que, para estimular a 

atividade de um ser individual, os fins egoísticos são os únicos com os quais se pode 

contar com segurança (Ibid., p. 15). Os valores que servem como pano de fundo desse 

pensamento atravessam os grandes pensadores da sua época firmando-se como 

único possível.  

De maneira dissonante, a relação entre Ehud e Hillé tem na paixão sua 

finalidade, e faz da mediação material algo de um projeto poético em compromisso 

com as futuras gerações, sem recorrer ao materialismo filosófico nem à religiosidade 
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tradicional.  Na narrativa literária, a face de Ehud nos é mais clara em seus contornos 

do que a face de Hillé. Como notamos na sequência, toda forma física de Ehud se 

materializa no discurso amoroso: “Vai voltando ao quarto, vai subindo as escadas, é 

ereto, magro longilíneo, as sobrancelhas eriçadas, coça com indicador a bochecha 

pálida, o mesmo gesto de menino, há um traço rosado nesse pequeno espaço, a 

bochecha pálida e um traço, um lustro. Cicatriz.” (HILST, 2018, p. 457). Nesse sentido 

iconoclasta do discurso é que Barthes argumenta: “O sentimento amoroso está fora 

de moda, mas esse fora de moda não pode nem mesmo ser recuperado como 

espetáculo: o amor fica fora do tempo interessante; não lhe pode ser dado nenhum 

sentido histórico, polêmico; é nisso que ele é obsceno” (BARTHES, 1989, p. 160). 

Este é o desafio encarado por Hilst, atualizar o discurso amoroso por meio de figuras 

poéticas em profanação, e a autora não nega a sua paixão na maneira que se dedica 

integralmente ao trabalho estético com a palavra. Desta maneira, o autor, igual a Édipo 

após se cegar, quando consciente do espetáculo trágico perde-se na escuridão. Ao 

mesmo tempo, não é capaz de se desfazer da lucidez acerca do seu papel no destino 

do pai. A poesia caminha entre os sentidos, conjugando-se no paradoxo entre o amor 

e a morte, tateando o tempo que, apesar de perdido, costura-se simultaneamente na 

rugosidade da linguagem.  

 Nossa análise buscou salientar a pertinência de articular forma e conteúdo para 

aprofundarmo-nos nas camadas do discurso poético, por seus movimentos 

rizomáticos, suas relações frásicas e as figuras que emergem do sujeito amoroso. Em 

sucessivas aproximações com a obra, A obscena senhora D, de Hilda Hilst, foi 

possível revelar as figuras e as ausências do discurso amoroso em território simbólico, 

sua marginalização obscena. No entanto, esta literatura aberta e profana não se atém 

ao niilismo. A negação é apenas o caminho para desconstruir o discurso da 

arrogância, fugindo dos moldes que revelam os dispositivos de poder por meio da 

profanação. O sujeito que fala precisa escapar do fascismo da língua para habitar o 

limiar da vivência, o vão do instante. E é o resgate da dramaticidade do instante na 

frase truncada que se apresenta como possibilidade de libertação, uma afirmação da 

existência na fugacidade da vida, do amor e do Tempo.  

 

3.2 A face mística da profanação e o gozo da linguagem 
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Como temos visto ao longo desta análise, existem muitas aberturas possíveis 

para adentrar o corpo textual de A obscena senhora D, a única restrição é que não 

faz sentido ficar à distância ou indiferente à palavra encarnada, como um leitor 

transcendente pairando sobre a face do abismo. “O verbo se fez carne e habitou entre 

nós”, diz em João 1:1, em união da teologia com a linguagem da poesia, e Hilst faz da 

poética da profanação uma revelação da palavra numa encenação mística. Além do 

terreno da teologia, que se cristaliza em linguagem adequada (dogmas e credos), a 

poética hilstiana é permanentemente profanável, permitindo com que novas palavras 

sejam acrescentadas e até mesmo o silêncio irrompa do jogo entre linguagens. Sem 

ocultar o fluxo do verbo, mesmo na face do horror, Hilst tece no vão entre a 

transcendência e a imanência, brincando entre linguagens previamente cindidas. No 

processo de análise da obra, verificamos uma interconexão entre diferentes áreas do 

saber relacionadas ao mistério: o místico como agente da religião; o louco, que 

aparece na leitura psicanalítica e se liga ao mistério na ausência da razão e no devir 

de todos os sentidos; e o poeta como agente da palavra, todos se relacionam ao 

mistério de maneira obliqua e muitas vezes transgressora. Por mais que, em A 

obscena senhora D, a derrelição marque a condição humana de maneira inerente, 

Hillé estende sua linguagem até o enigma de onde permite-nos ouvir, de dentro a voz 

do OUTRO, a quem busca. O texto nos revela um diálogo entre Hillé e o Menino 

Louco:  

 
Hillé, nada de mim é extensão em ti 
Não fizemos um acordo? 
O quê? 
Não és Pai? 
Nem sei de mim, como posso ser extensão num outro?  
Não houve um contrato?  
Quê? Estás louca. Vivo num vazio escuro, brinco com ossos, estou sujo 
sonolento num deserto, há o nada e o escuro 
Não te escuto  
Digo que durmo a maior parte do tempo, que estou sujo  
O quê? O quê, meu Deus? Não te escuto  
Que um dia talvez venha uma luz daí  
Quê? (HILST, 2018, p. 466). 

 
Na linguagem radicalmente aberta da obra, a voz de Deus também passa pelo 

processo da profanação, em que a função de “Pai” é substituída pela brincadeira sem 

sentido de um Menino Louco: a liberdade de agir a partir dos instintos mais primários 

e, sendo assim, aproxima-se mais da animalidade do que da identidade humana 
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cultivada pelo individualismo racional. Como um menino louco, a deidade não se 

enxerga como responsável pelas consequências do seu comportamento enquanto 

brinca, nem mesmo perante sua criação. De fato, não nos deve nada, e talvez seja 

como uma criança, alguém a quem devemos um pouco de compaixão por ser um devir 

de si sem compreensão daquilo que é: eu sou o que sou (“YHWH”). Quando a criança, 

despida da função de Pai, revela-se a Hillé, é a vez da narradora de não escutar, e na 

sequência, sem se fazer ouvir, a voz do Menino demonstra o desejo incerto: “que um 

dia talvez venha uma luz daí”. A luz não se encontraria no lado da transcendência, 

mas no lado das coisas vivas e da decadência. 

 Na citação acima, observamos a reposta do Menino diante dos chamados 

incessantes da narradora pelo pai divino, cuja ausência a marca como senhora D de 

Derrelição. Na conversa, no limite da linguagem poética-profética, o Menino Louco 

afirma não ser parte de uma coexistência panteísta a qual Ehud, na morte, haveria 

sido devolvido. Ao contrário disso, o Menino Louco parece ter criado o mundo sem 

propósito, numa brincadeira além do bem e do mal, talvez sem ao menos perceber, e 

definitivamente sem ditar o mandato de povoar e dominar a terra (Gênesis 1:29). Hillé 

reclama de um acordo com o Deus, talvez em referência à aliança com o povo no 

Antigo Testamento, sua busca existencial por um pai para a consolar. O Menino 

Louco, que parece estar distraído com outra coisa ou simplesmente não conseguem 

se ouvir muito bem, visto que repetem, “O quê?”, sem entender a resposta um do 

outro. Depois Hillé pergunta da função paterna do ser divino, que também demonstra 

a condição de menino louco respondendo com a mesma interrogativa “O quê?”, 

depois o menino afirma: “Nem sei de mim, como posso ser extensão num outro”.  

Nesse diálogo, a profanação liberta o ser divino da responsabilidade de 

controle de cada segundo da vida terrena, diante da nossa derrelição, pois, na 

verdade, a ausência de controle no pulsar é nossa condição, e a dele é a de criar sem 

nem saber de si, quanto menos ser o ser onisciente, consciência de todas as coisas, 

que esperamos que seja. Sem a expectativa desse resgate (lembrando da dialética 

criação-queda-redenção), encara-se a face de um devir que brinca de ser, sem 

redenção: eu sou o que sou, a existência por si mesma, desnuda dos artifícios que 

nos fazem ficar apegados a uma razão ou outra. O animal que não depende da razão 

não sofre de seu adoecimento.  
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A pensadora Simone Weil nos auxiliará na leitura do paradoxo, refletindo a face 

mística da profanação, a qual tem sido ignorada largamente pelos estudos sobre 

transgressão poética, principalmente a que se debruça sobre a obra hilstiana. Isso 

será realizado aproximando as obras na abertura amorosa da palavra. No livro Espera 

de Deus: cartas escritas de 19 de janeiro a 26 de maio de 1942, a linguagem de Weil 

se faz discurso amoroso a um amigo, possibilitando um contato direto com suas 

palavras. As cartas destacam a grande amizade de Weil com o padre, que tenta 

convencer a amiga de aceitar a salvação, processo o qual acarretaria sua salvação 

da alma e também em uma fuga possível diante do nazismo que arrasou sua terra. 

Ela nega a oferta de salvação e na ascese das palavras leva o discurso amoroso a 

seu ponto mais radical. Weil nega a salvação e morre de tuberculose pouco antes da 

chegada dos aliados aos 34 anos de idade, envolvida profundamente na resistência 

durante a segunda Guerra. Com isso é mente, lemos as palavras de Weil em todo seu 

impacto:  
É preciso, portanto, amar absolutamente tudo, no conjunto e em cada 
detalhe, inclusive o mal em todas as suas formas; [...] e – o que é de longe o 
mais difícil – os sofrimentos dos outros seres humanos, [...] é preciso sentir a 
realidade e a presença de Deus através de todas as coisas exteriores sem 
exceção, tão claramente quanto a mão que sente a consistência do papel 
através da caneta e da pluma. (WEIL, 2019, p. 7) 
 

Para o escritor, amar tudo em cada detalhe significa se desfazer da hierarquia entre 

as palavras nobres e as chulas, quando a paixão mística se faz em amar 

absolutamente tudo, inclusive todas as palavras. Justificamos a escolha pelo 

pensamento de Simone Weil com base no próprio repertório de leituras de Hilda Hilst 

que declara, em 1989: “Eu falava de coisas estimulantes, mulheres impressionantes 

como Simone Weil, que é uma mulher por cuja obra tenho uma admiração muito 

grande: essa mulher conseguiu coisas extraordinárias” (HILST, 2013, p. 2176), 

citando a pensadora como uma das “pessoas que fizeram da própria vida um sacrifício 

absoluto em prol da vida do outro” (Ibid., p.1547). Este sacrifício está conectado a um 

estado de paixão, um estado denominado por Hilst como extremo (Ibid., 1554), e, 

como vimos no capítulo 1, o sacrifício se liga à função do profeta, como na escolha de 

entregar a vida pelos outros.  

A partir do ponto de vista místico em que todas as coisas são passíveis de 

serem amadas, o pecado, então, não seria fruto de uma inadequação, mas ao 

contrário disso, de acordo com Simone Weil, uma visão limitada do infinito, ou talvez 
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a incapacidade de amar. Como diz a autora: “uma das formas mais perigosas do 

pecado, ou talvez a mais perigosa consiste em colocar o ilimitado em um campo 

essencialmente finito” (WEIL, 2019, p. 8). Se o ilimitado, seja o mistério humano ou 

divino, for colocado no campo do essencialmente finito, procedemos com 

vulgarização, retirando a centralidade da finitude diante do desejo de totalidade e de 

compreensão. Se, como vimos, o sujeito amoroso se faz pelas figuras dedicadas ao 

outro, o sujeito que insiste em colocar o infinito no campo do finito age sem amor e 

não será capaz de amar sequer a si mesmo no fugir da sua compreensão. A 

compreensão esbarra na consciência que nos torna indivíduos, e de maneira similar 

ao do olhar fluído da narradora de A obscena senhora D e também ao pensamento 

de Giorgio Agamben, Weil escreve “Ela [a graça] implica uma vocação, que é a de 

permanecer, de algum modo, anônima, apta a se misturar a qualquer momento com 

a massa da humanidade comum” (WEIL, 2019, p.11). Por isso o título do livro, Espera 

de Deus, pois a condição humana implica um fluir cuja finalidade desconhecemos, 

porém absorve-se na graça divina não em se tornar alguém escolhido e separado, 

destacando-se como um santo canonizado, mas, ao invés disso, sendo o ser mais 

ordinariamente ignóbil, aquele por quem se passa sem se notar, o ser ordinário e 

essencialmente misturado à massa da humanidade comum. Neste sentido, Hilst 

demonstra também a face mística da profanação quando o fazer poético se coloca 

neste lugar extremo com o aviso de um sacrifício: “porque assim é preciso para que 

tu vivas” (HILST, 2018, p. 451), como observamos no primeiro capítulo, na leitura do 

poema que precede o discurso da narradora Hillé.   

Assim como Hillé, Weil afirma “Não posso recusar a luz da consciência” (WEIL, 

2019, p.13). A liberdade intelectual da autora a faz rejeitar a Igreja como coisa social, 

e seu argumento do lado contagioso de pensamentos deturpados, em que um grupo 

se determina como escolhido por Deus em detrimento de todas as outras criaturas 

inferiores: “Sei que se tivesse diante de mim neste momento vinte jovens alemães, 

cantando em coro cânticos nazistas, uma parte da minha alma se tornaria 

imediatamente nazista” (WEIL, 2019, p. 13). Prefere escrever as cartas ao amigo em 

silêncio, confessando sua fé, mas sem nunca aceitar receber o sacramento da Igreja. 

Weil diz ao amigo: “Eu permaneço ao lado de todas as coisas que não podem entrar 

na Igreja” (WEIL, 2019, p.34).  
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A narradora de A obscena senhora D também escolhe o lado de todas as coisas 

que não podem entrar na Igreja, e faz dos símbolos sublimes e dos mais mundanos 

objetos do vagar poético-errante pela vastidão do que se faz fora (“nem por isso irei à 

sacristia”). Hillé sente a presença de algo sagrado, algo misterioso e inominável no 

centro, mas recusa a linguagem padronizada da religião e com isso a própria salvação. 

Como indicamos no primeiro capítulo, o método de busca da narradora pela 

compreensão do sentido das coisas se dá pela aproximação profanatória de 

elementos dissonantes ao ponto de máxima tensão, ou o estado de paixão do sujeito 

amoroso. Ela indica sua busca da seguinte forma; “Compreender o jogo brinquedo do 

Menino Louco” (HILST, 2018, p. 453), e ouve de Ehud o elemento dissonante: “pensa 

no sinistro lazer de uma criança louca, ou pensa em crianças brincando com gatinhos, 

com ratos, com tristes cadelas vadias, ó vinde a mim as criancinhas, que sabemos 

nós de criancinhas? Como pôde dizer isso ele que dizia que muito sabia?” (HILST, 

2018, p.455). O lazer de uma criança louca se contrapõe ao verso bíblico que remete 

às palavras de Jesus em Mateus 19:14: “Deixai os pequeninos, não os embaraceis de 

vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus”. A profanação em sua face mística não 

retira o símbolo e nem o destrói, a criança, ou o menino, se percebermos a linguagem 

de Hillé, continua representando algo de divino. No entanto, ao invés da pureza 

intocável, a narradora e Ehud nos lembram de outra característica essencial da 

criança: o brincar, até mesmo um lazer sinistro, o prazer além do bem e do mal. Assim, 

a potência profanatória liberta a criança de sua obrigatória santidade e pureza e a 

deixa livre de razão (louca) e livre de obrigação conosco movido pela própria 

brincadeira de existir. A busca mística exige uma postura de liberdade, algo 

transgressor por natureza, em que a aproximação do instinto impessoal permite um 

alargamento do sujeito em compaixão por todas as coisas vivas.  Simone Weil 

descreve da seguinte forma seu estado de aproximação do instinto impessoal: 
Às vezes, as primeiras palavras já arrancam o meu pensamento do meu 
corpo e o transporta a um lugar fora do espaço de onde ele não tem nem 
perspectiva nem ponto de vista. O espaço se abre. A infinitude do espaço 
ordinário da percepção é substituída por uma infinitude à segunda potência 
ou, às vezes, à terceira potência. Ao mesmo tempo, essa infinitude de 
infinitude se preenche de um lado ao outro de silêncio que não é uma 
ausência de som, que é um objeto de uma sensação positiva, mais positiva 
do que um som (WEIL, 2019, p.30) 
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No centro do princípio místico em Weil, a liberdade é o espaço vazio central e 

a condição principal de ligação com a infinitude. De acordo com a autora, “É própria 

da função da inteligência exigir uma liberdade total, implicando o direito de tudo negar 

e nada dominar. Em qualquer lugar onde ela usurpar um mandamento, haverá ali um 

excesso de individualismo. Onde quer que ela se sinta pouco à vontade, haverá uma 

coletividade opressora, ou várias” (Ibid., p. 35) Assistindo os abusos de poder da 

Igreja, que obriga a utilizarem sua linguagem como norma (Ibid., p. 36), Weil destaca 

que o sujeito que tem contato com a verdade não procede por acreditar nos dogmas, 

mas ao contrário disso: “A palavra de Deus é a palavra secreta. Aquele que não ouviu 

essa palavra, mesmo se ele aderir a todos os dogmas ensinados pela Igreja, não tem 

contato com a verdade” (Ibid., p.36).  

Hillé encara a revelação mística na experiência da morte, cuja proximidade a 

leva a um contato com a verdade. Ao fim, a narradora se depara com a senhora P, 

nome que ela atribui à porca que escapuliu do quintal de alguém e foi parar no seu 

quintal. A porca tem uma ferida nas costas, e a narradora revela que isso a lembra da 

sua “espessa funda ferida da vida”, enquanto novamente se dirige ao Deus a partir do 

estado de derrelição, pois sente falta de alguém que pense nas feridas, “[...] rimas 

pesadas ciciosas, sem intenção”, é seu diálogo com o Outro a quem chama de 

“Senhor”. Olhando a porca, Hillé continua:  
os olhos um aquoso de incompreensão e de doçura, um sem-Deus sem-Deus 
hifenizado sempre, sem-Deus sem-Deus. Conheces o canto do pássaro sem-
fim, senhora P? sem-fim, sem-fim, sem-fim nosso existir semDeus. E me vem 
que só posso entender a senhora P, sendo-a. Me vem também, Senhor, que 
de um certo modo, não sei como, me vem que muito desejas ser Hillé, um 
atormentado ser humano. E SENTIR. Ainda que seja o aguilhão de um roxo-
encarnado aparentemente sem vivez (HILST, 2018, p.494). 

 

Assim com Hillé, a revelação mística descrita por Simone Weil também independe do 

intermediário, quando ela escreve: “Todos sabem que qualquer coisa, por exemplo, 

uma jumenta, pode indiferentemente servir de intermediário. Talvez Deus se divirta 

em escolher para esse uso os objetos mais vis” (WEIL, pp. 47-48). Interessante notar 

que assim como o Deus de Hillé se identifica por sua diversão, a diversão de um 

menino louco, a revelação mística em Weil acontece também como um divertimento 

sem propósito do ser divino em Deus se divertir ao escolher para intermediários 

objetos vis. 
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O pensamento místico é o ponto de conexão entre o poeta e o profeta, e talvez 

por isso seja comum que os místicos escrevam poemas, como o fez São Francisco 

de Assis, Jelaluddin Rumi e Teresa d’Avila, sendo um recurso usado até mesmo na 

Bíblia, como no livro Cântico dos Cânticos. A revelação implica um contato corpo-a-

corpo com uma verdade impossível de representação indireta. Por isso, a poesia se 

empresta com facilidade à profanação mística, em que a chegada da senhora P 

provoca a virada de todo o paradigma da derrelição. Na citação acima, Deus deseja 

ser um ser humano atormentado, ser Hillé, para poder sentir a revelação da qual ele 

participa apenas de costas.   

Outro pensador da revelação divina no campo da teologia é o brasileiro 

Leonardo Boff, que analisa essas questões no livro Os sacramentos da vida e a vida 

dos sacramentos, publicado originalmente em 1975. “O mundo, sem deixar de ser 

mundo, se trans-muta num eloquente sacramento de Deus: aponta para Deus e revela 

Deus. A vocação essencial do homem consiste em tornar-se um homem sacramental” 

(BOFF, 1999, p. 36). Ou mais adiante, quando afirma: “O sacramento visibiliza, 

comunica e realiza aquilo que ele significa” (BOFF, 1999, p.67). Argumentaremos a 

partir do olhar do místico brasileiro, a quem a Igreja excomungou por sua leitura 

transgressora dos dogmas religiosos. Para Boff, algo similar ao que descrevemos 

como o procedimento profanatório acontece, visto que o sacramento transcende as 

experiências legitimadas pela Igreja Católica ou os sete sacramentos. Para o autor, o 

sacramento tem uma função de revelação do mistério. Sendo assim, a poética da 

profanação realizada por Hilda Hilst em A obscena senhora D, na sua face mística, 

pode ser lida como um sacramento. 

A intenção do ensaio do Leonardo Boff, de acordo com o autor, “é a de 

despertar a dimensão sacramental adormecida” (Ibid., p.15). Na teologia da libertação, 

nome dado ao pensamento teológico que analisa a revelação divina na história 

humana com a finalidade de se destacar uma nova práxis (evocando a realidade 

divina), qualquer objeto domesticado pode participar do jogo humano e transfigurar-

se em sacramento (Ibid., p. 11). Ainda de acordo com o autor, a transfiguração do 

objeto em sacramento depende do aprofundamento da relação com o mundo: “Quanto 

mais profundamente o homem se relaciona com o mundo e com as coisas de seu 

mundo, mais aparece a sacramentalidade” (Ibid., p.23). Para praticar o olhar 

sacramental é preciso um espaço e o tempo em dilatação, ao deixar que o mundo o 
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invada por dentro, um sujeito fazendo-se fenda ao invés de fechadura. Mantendo em 

mente o aspecto místico do olhar sacramental, existe no sacramento uma função 

reveladora, visto que “o sacramento encerra dentro de si mesmo uma experiência 

total” (Ibid., p. 29). A capacidade sacramental é vocação humana por natureza, 

exigindo total engajamento com a vida. Àqueles que argumentam que tal engajamento 

depende da fé cristã, Leonardo Boff diz o seguinte:  
A tradição da fé sempre defendeu que a graça divina está infalivelmente 
presente na realização do sacramento desde que ele seja realizado na fé e 
na intenção de comunhão com a comunidade universal dos fiéis. A presença 
da graça divina no sacramento não depende da santidade, seja daquele que 
administra o sacramento, seja daquele que o recebe (BOFF, 1999, p.68) 

 

Dessa forma, é possível atualizar a leitura da poética da profanação para englobar 

também sua face mística e sacramental. Essa é a realização estética de Hilda Hilst 

em A obscena senhora D, uma atenção e total engajamento com a vida pela 

linguagem poética que ao tocar os símbolos os transmuta em sacramento, revelação 

do mistério pelo contato com a verdade. Este é o mesmo método dito por Simone Weil 

em Espera de Deus, ou seja, uma atenção que se volta ao mistério: “A atenção 

consiste em suspender o pensamento, em deixá-lo disponível, vazio e penetrável ao 

objeto, em manter em si mesmo, próximo ao pensamento”, um estado de rendição ao 

mistério, e cuja potência transforma toda a práxis humana sobre a santidade: “Hoje 

em dia, ser um santo não significa nada, é preciso ter a santidade que o momento 

presente exige, uma santidade nova, igualmente sem precedentes” (WEIL, 2019, 

p.51) De acordo com Weil, o amor deve imitar a distribuição indiscriminada de luz 

(Ibid., p. 50), e atingir igual extensão por todo o espaço.  

 Se pensarmos em A obscena senhora D, notaremos essas mesmas 

características da palavra sacramental e do pensamento místico, tornando-se 

revelação do mistério por meio de objetos inesperados no paradoxo do tempo. Na 

obra, a revelação acontece, como vimos acima, no processo de um desnudamento de 

um devir animal, em que a senhora P se torna intermediária do mistério. O uso da 

porca não é à toa, já que anteriormente, quando uma vizinha entra na casa de Hillé 

com a desculpa de lhe levar dois pãezinhos, e a narradora fica pelada a ponto de 

assustar a mulher,  a vizinhança em vez de pão partilha ofensas: porca, exibida 

cadela, [...] que mostra as vergonhas” (HILST, 2018, p.459). E mais adiante, na 

mesma página, a senhora D se identifica com a porca: “Diante da vila, das casas 
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quase coladas, entre as gentes sou como uma grande porca acinzentada” (Ibid., p. 

459). Aquilo que é lançado como ofensa e imundice torna-se a virada poética da 

revelação, já que a compaixão lhe é revelada nos olhos do bicho remete à encarnação 

do mistério. 

 De acordo com Deleuze e Guattari, “Um devir está sempre no meio, só se pode 

pegá-lo no meio. Um devir não é um nem dois, nem relação de dois, mas entre-dois, 

fronteira ou linha de fuga, de queda, perpendicular aos dois. Se o devir é um bloco 

(bloco-linha, é porque ele constitui uma zona de vizinhança e de indiscernibilidade” 

(DELEUZE, v. 4, p.96). Na aproximação entre-dois, a fronteira do devir animal no 

cerne da revelação do sujeito aponta para uma nova práxis. O devir não é uma relação 

de ordem da filiação, mas da ordem da aliança (Ibid., p. 19).  

 O segundo aspecto da revelação está relacionado a uma “estória” que a 

narradora joga entre o gozo e a morte, reunindo no devir da linguagem símbolos de 

vida e de morte por meio da profanação. A história se inicia assim: “enquanto ela 

morria, o homem fornicava” (HILST, 2018, p. 471). Não fica claro de qual homem e de 

qual mulher a estória está tratando, mas é possível ver na narrativa um espelhamento 

da relação entre Hillé e Ehud, só que desta vez, a narradora está olhando o quadro 

não de dentro, mas do lado de fora. Os pedidos de amor de Ehud marcam sua 

disposição para a vida, como vimos anteriormente, mesmo após a morte, na memória 

amorosa da narradora, que a tudo acolhe. Hillé, por outro lado, é marcada 

principalmente pela proximidade com a morte, seu envelhecimento e o contato com o 

devir da alma, mesmo enquanto viva. Os espelhos invertidos narram para aquietar a 

própria narradora que encara o medo da morte (“aquieta-te”). No entanto, na mesma 

obra, uma inversão dessa encenação surge como um novo ponto de vista: “Enquanto 

tu morrias, Ehud, minha carne era tua, e disciplina e ascese tudo que me pretendi para 

livrar o coração de um fogo vivo” (Ibid., p. 474). Ou mais uma inversão para a segunda 

pessoa: “Enquanto tu morrias eu te abraçava numa fúria alagada, numa sórdida 

doçura, minha alma era tua? o desejo era demasiado para a carne, que grande fogo 

vivo insuportável” (Ibid., p. 475). Portanto, a morte se faz sentir em três corpos 

sintáticos, primeiro “enquanto ela morria”, depois entra Ehud, e na última aproximação 

da imanência do fim, o leitor se torna cúmplice da experiência da morte. 

Na primeira narrativa, enquanto o homem goza, o sexo saudável, a mulher 

agoniza e diz: “um dia juntos outra vez, meu amor, obrigada por tudo, é tua mão essa 
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que sinto”, uma ouvinte da história, espelhamento do leitor, pergunta “e era a mão 

dele”, ao que a narradora responde: “não, eu menti, era a minha mão, eu disse sim 

estaremos juntos, imitei a voz dele” (Ibid., p.471). Na voz dessa outra a quem a 

narradora acolhe como se fosse um outro, com ouvido encostado à boca da mulher, 

Hillé ouvia: “querido, perdoa incompreensão, recusa, indiferença de muitos dias, 

perdoa solidões, os contatos com o nada, a palha colada à alma, perdoa se não te dei 

claridade, emoção, se quando tu me querias os olhos se banhavam de umas águas 

do passado” (Ibid., p. 472). Na hora da morte, Hillé diz ao espelho invertido que está 

tudo bem, mas sabe que mente. A mulher que está morrendo ouve o agonizar da 

outra, o encontro sexual da criada com quem o homem goza. A ramificação do sujeito 

transcende a dualidade e se faz três ou mais espalhados pelo tempo e espaço, uma 

multiplicidade sem fim. Hillé que conta, Hillé que morre, Hillé que goza e consola, no 

movimento entre as diferentes formulações ao redor do mistério.  

Este lugar é o espaço da paixão, a suspensão do eu: “viver é afundar-se em 

cada caminhada, como me arrastei, que peso, que vaidade, e tu uma ternura sobre 

os meus ossos, uma redondez sobre os espinhos, um luxo de carícias”, e conclui: “a 

vida foi isso de sentir o corpo, contorno, vísceras, respirar, ver, mas nunca 

compreender” (Ibid., p.474). Nessa condição, apenas a prosa poética é capaz de criar 

a aliança com todos os gestos passos palavras, afundar-se em cada caminhada na 

lembrança amorosa: “os gestos passos palavras daqueles que me fizeram sentir 

amor, gratidão em mim inteira, e que ouro que suculências que aroma desejaria ter 

tido, e casas brilhos, aves, poemas luz desejaria ter tido, tudo aos pés desses que me 

fizeram sentir amor” (Ibid., p. 487).  

 A própria linguagem poética vibra com o fervor amoroso no devir textual de 

multiplicidades de significâncias, tencionando-se ao ponto máximo sobre si mesma e 

no transbordamento místico a linguagem atinge o gozo na realização poética. Sobre 

a linguagem e o gozo, o livro O prazer do texto, de Roland Barthes, nos servirá de 

base para aproximação da zona de não conhecimento: o indizível do gozo da 

linguagem poética praticada por Hilda Hilst em A obscena senhora D em “abstinência 

de compreensão, no entanto, compreendendo” (Ibid., 490).   

De acordo com Barthes, o “texto de fruição: aquele que põe em estado de 

perda, aquele que desconforta [...], faz vacilar as bases históricas, culturais, 

psicológicas, do leitor, a consistência de seus gostos, de seus valores e de suas 
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lembranças, faz entrar em crise sua relação com a linguagem” (BARTHES, 1987, 

p.21). A poética de A obscena senhora D remete também a esse estado de perda e 

de desconforto com o vacilar das bases, fazendo entrar em crise a relação com a 

linguagem em favor do paradoxo: 
sessenta anos vulgares e um único aspirar suspenso, aspirei vilas, cidades, 
nomes, conheci um rosto sem face, um homem sem umbigo, um animal que 
falava e os olhos mordiam, uma criança que deu dois passos e contornou o 
mundo, um velho que esquadrinhou o mundo mas quando voltou à casa viu 
que não havia saído do primeiro degrau de sua escada, vi alguém privado de 
sentimentos, nulo, sozinho como Tu mesmo Menino-Porco, era esticado e 
leve, era rosado, e não sentia absolutamente nada (HILST, 2018, p.476). 

 

Em uma linguagem fluída, a narradora tece reflexões ao redor do enigma do tempo, 

que é a própria vida. A ausência de Deus se resume, de acordo com o texto, a não 

poder sentir; criou os animais para conviver ao lado do sentir na fenda da existência 

em contato com a vida crua. No início da obra, a narradora também faz essa conexão 

da busca por Deus com uma busca pelo tempo sempre a se perder: “queria te falar 

da morte de Ivan Ilitch, da solidão desse homem, desses nadas do dia a dia que vão 

consumindo a melhor parte de nós, queria te falar do fardo quando envelhecemos, do 

desaparecimento, dessa coisa que não existe mas é crua, é viva, o Tempo” (HILST, 

2018, p.453).  

No entanto, não se trata de uma visão materialista da palavra, mas sua 

transfiguração: “O texto tem uma forma humana, é uma figura, um anagrama do 

corpo? Sim, mas de nosso corpo erótico. O prazer do texto seria irredutível a seu 

funcionamento gramatical (fenotextual), como o prazer do corpo é irredutível à 

necessidade fisiológica” (BARTHES, 1987, p.25). Da mesma forma, o prazer do corpo 

textual é irredutível a uma necessidade gramatical, mas depende essencialmente de 

uma liberdade para profaná-la, nas rupturas e nos convites intertextuais, formando um 

jogo entre linguagens, um fluir de palavras que outrora residem de fora, desamparada 

não mais por Deus, mas pela ilusão que nos afugenta da pergunta em prol das 

respostas satisfatórias. Hillé se contenta em saber que um sentir como o seu, o 

tormento e o amor, nem Deus poderia compreender. Então, apenas a linguagem 

poética que profana as linguagens dadas como adequadas seria capaz de se 

aproximar do mistério, como quando define a paixão: “paixão é esse aberto do teu 

peito, e também teu deserto” (HILST, 2018, p.460).    
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Mesmo assim, o prazer do texto é escandaloso abrindo-se como uma fenda, 

ou até mesmo um corte: “Nem a cultura nem sua destruição são eróticas; é a fenda 

entre uma e outra que se torna erótica. O prazer do texto é semelhante a esse instante 

insustentável impossível” (BARTHES, 1987, p.12). O prazer do texto participa em fluxo 

dos prazeres da linguagem no “paraíso das palavras” uma “espécie de franciscanismo 

[que] obriga todas as palavras a se apresentarem, a se apressarem, a tornarem a 

partir [...] É a aposta de um [gozo] contínuo o momento em que por seu excesso o 

prazer verbal sufoca e oscila na fruição” (BARTHES, 1987, p.14). Em A obscena 

senhora D, as linguagens seguem esse fluxo de paixão que reconstrói o paraíso 

perdido das palavras na encarnação poética. Como já indicamos, não há redenção 

nem milagre, apenas uma revelação progressiva (BARTHES, 1987, p.17). No fluxo de 

linguagens, o ritmo é essencial para produção do prazer da palavra, e é ele que faz 

com que o leitor entre na lógica da poeticidade. Nessa lógica: “As forças contrárias 

não se encontram mais em estado de recalcamento, mas de devir: nada é 

verdadeiramente antagonista, tudo é plural” (Ibid., p.43). A linguagem se faz fricção 

porque ela fere e seduz. A própria palavra seduz, e o gozo parte de um “sulco, 

inscrição, síncope: o que é cavado, batido ou que explode, detona” (Ibid., p.57). 

A poética da profanação de A obscena senhora D fere e seduz, colocando o 

leitor e a língua na fricção máxima entre linguagens, em que o texto sente nas rupturas 

e ligações improváveis o prazer no existir compartilhado entre todas as coisas. Para 

atingir a face mística da poética da profanação, traçamos um jogo de paralelos entre 

o corpus e Espera de Deus, A vida dos sacramentos e O prazer do texto, mostrando 

como o convite intertextual com o método rizomático abre múltiplas camadas de leitura 

simultaneamente na suspensão do compreender cartesiano. Na encenação poética, 

todas as palavras são acontecíveis, e todos os pontos de vista coparticipam numa 

mesma linha de fuga, apontando para um devir: “E ainda que as janelas se / fechem, 

meu pai, / É certo que amanhece”. Os símbolos, sem serem destruídos, podem se 

transmutar na coisa em si mesmo, ou seja, podem se tornar um sacramento da própria 

existência: objetos, gestos, palavras e passos na terra destacados no olhar que se faz 

fenda quando no fluxo da paixão. Misticamente, torna-se possível pensar em um 

acalento a quem, como um louco, pergunta repetidas vezes: “e o concerto todo onde 

está?”. O concerto todo pode ser visto apenas de passagem, e de costas, contudo a 

linguagem da poética permite com que todas as coisas sejam iluminadas, mesmo que 
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por um instante, na voz que se nomeia no devir do incompreensível. Ainda assim, isso 

não retira da senhora D de sua derrelição, nem a nós, seus leitores, da ausência de 

leituras conclusivas. De certa forma a obra se a abre ainda mais à derrelição, pois o 

desejo edipiano tem o contrato rasgado ao enxergar um Menino Louco no lugar do 

Pai divino.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Esta pesquisa buscou se embrenhar no corpo textual de A obscena senhora D, 

de Hilda Hilst, sem hierarquizar ou amordaçar a obra, destacando as densidades e 

multiplicidades decorrentes de um trabalho estético com a palavra. Na introdução, o 

desejo de interlocução se faz vão, assim como a obra da escritora, a qual faz fluir uma 

linguagem poética capaz de dar transpassar tantos os excessos quanto as ausências 

da existência humano, num fluxo de linguagens e símbolos profanos e sagrados. Para 

não cairmos na armadilha dos falsos encadeamentos e das conclusões precipitadas, 

colocamos a palavra literária no centro da análise, fazendo aproximações sucessivas 

através das múltiplas entradas, com base em teóricos do pensamento 

contemporâneo.  

Para contextualizar a poética do pós-modernismo, o livro de Linda Hutcheon se 

ofereceu como pensamento enfocado no paradoxo ou na problemática que reside no 

cerne do pós-modernismo.  Traçamos um paralelo entre a busca pelo pai realizada 

por Hillé (e até mesmo Hilda Hilst) na forma da palavra literária, com a problemática 

edipiana e muitas vezes esquizofrênica do pós-modernismo materializada na sua 

obsessão pelo pai. Também na maneira de uma aproximação, notamos o 

adoecimento deste pai e da sociedade do modernismo. Para dialogar com o pai louco 

(e com o Menino Louco), a poeta tece sua linguagem em A obscena senhora D em 

movimentos a partir de múltiplos deslocamentos em tensão máxima gerados na 

fricção entre discursos aparentemente contraditórios, reunidos por meio de uma 

linguagem fluidamente poética-profana.  

A profanação surge como um pensamento abrangente, uma potência capaz 

atualizar as relações entre os seres humanos e os símbolos fragmentos da atualidade. 

Apoiando-nos na obra de Giorgio Agamben, destacamos aspectos da profanação 

como procedimento de manuseio profano, amparado no limar do paradoxo entre o 

sagrado e o profano. Trata-se de um elogio à profanação, e Hilda Hilst leva isso a um 

estado ainda mais intenso, em que a palavra poética se revela na profanação dos 

sentidos levando ao limite da loucura. A linguagem se move a partir de deslocamentos, 

cujo centro a palavra não alcança, ou alcança como um espaço vazio. O salto exige 

fé por envolver um risco no limite da compreensão, porém, como observamos, ele não 

deve ser confundido com redenção, já que é possível desejar o divino, até mesmo 
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evocá-lo, mas não o compreender ou atingir satisfatoriamente o desejo de totalidade, 

conforme nos ensina Agamben.  A voz narrativa de A obscena senhora D se tece no 

limiar no encontro de linguagens entre Hillé e Ehud. A subjetividade do discurso é tão 

própria quanto alheia, tão masculina quanto feminina, tão profana quanto sagrada, tão 

fatal quanto libertadora. A profanação é o processo pelo qual o objeto flutuante transita 

do sagrado para o profano, sem se destruir. 

No segundo capítulo, com base no pensamento de Deleuze e Guattari em Mil 

Platôs, observamos a profanação da obra se ramificando como um livro rizoma, 

cartografando linhas de articulação múltiplas, cuja movência entre rupturas e nos leva 

até a regiões ainda por vir. A literatura como rizoma se aproxima da zona de 

vizinhança, apresenta-se inseparável do devir e exige uma abertura máxima capaz de 

conjugar aspectos múltiplos e em movimento de conexões inesperadas e rupturas 

assignificantes. De maneira rizomática, a análise se permitiu perseguir os 

movimentos, unindo da teologia à escatologia através de diferentes platôs no devir da 

obra. Nos diferentes platôs, o trânsito entre o mundano e o sagrado também se 

materializa na linguagem poética, como na forma de oralidade que as visões vão 

adquirindo por marcas linguísticas. Dessa forma, constatamos que a palavra hilstiana 

demonstra sua profanação no nível sintático e semântico da palavra. A experiência da 

linguagem encarnatória na poética hilstiana se atesta nessa potência de 

transformação, capacidade de transitar entre os órgãos misteriosos, a qual nos faz 

entender que a unidade da experiência necessariamente cria uma fenda na linguagem 

e na vivência. A linguagem de narradora em fluidez conecta platôs discursivos numa 

sintaxe particular, e o trabalho com a palavra faz transparecer a errância da linguagem 

em conexões rizomáticas. 

O terceiro capítulo destaca profanação em seu endereçamento amoroso, a 

partir das caraterísticas das figuras do discurso amoroso como no livro Fragmentos 

de um discurso amoroso de Roland Barthes. Marcado pelo desejo de interlocução e 

alteridade, o discurso amoroso não é nem próprio nem alheio, formando-se em figuras 

o inatual do amoroso. O desejo de habitar o limiar em que o encontro com o outro se 

torna possível pela abertura radical da linguagem permeia o discurso de Hillé, cujo 

processo oferece-se, atravessando a recriação na linguagem poética. De certa forma, 

a poética encarnatória de A obscena senhora D rege amorosa e poeticamente algo 

do concerto na simultaneidade das figuras sobre o qual o pai pergunta, tornando do 
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texto algo vivo que, pela poesia, vence a morte.  Sua literatura faz tremer a tirania da 

linguagem por meio de uma revolução permanente, cuja capacidade de deslocamento 

e inquietação corrompe a própria sintaxe, gerando movimentos em fragmentos que 

profanam o corpo do discurso. A aproximação entre as camadas se faz como uma 

imagem espelhada: a primeira mais superficial, e a segunda atingindo um lugar 

metaficcional, a primeira trazendo o leitor para o limiar do texto literário, e a segunda 

aproximando-se dele pela linguagem, tocando-lhe o corpo pelo prazer da enunciação. 

Nesta aproximação, a obscenidade da narradora se vincula ao seu aspecto lúcido ao 

mesmo tempo em que revela as partes intimas da própria existência. 

Já na segunda parte desse capítulo, debruçamo-nos sobre a obra, para tocar 

a face mística da profanação, trazendo nas rupturas e relações rizomáticas, um 

diálogo com a linguagem de místicos como Simone Weil. Para o escritor, amar tudo 

em cada detalhe significa se desfazer da hierarquia entre as palavras nobres e as 

chulas, quando a paixão mística se faz em amar absolutamente tudo, inclusive todas 

as palavras. A narradora de A obscena senhora D também escolhe o lado de todas 

as coisas que não podem entrar na Igreja, e faz dos símbolos sublimes e dos mais 

mundanos objetos do vagar poético-errante pela vastidão do que se faz fora. Sem 

ceder ao impulso de colocar o infinito em espaço finito, Hilst faz da poética da 

profanação em A obscena senhora D uma transfiguração da palavra em sacramento, 

cuja potência está vinculada à profundidade de relação do sujeito com as palavras ou 

objetos, ponte para uma revelação, mesmo que temporária. 

No texto hilstiano em questão a linguagem se profana ao ponto do próprio gozo, 

o prazer do texto é escandaloso, desnudando-se como o convite intertextual com o 

método rizomático abre múltiplas camadas de leitura simultaneamente na suspensão 

do compreender cartesiano. Os símbolos, sem serem destruídos, podem se 

transmutar na coisa em si mesmo, ou seja, podem se tornar um sacramento da própria 

existência. 
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