
 

 
 

IMAGENS ABERRATIVAS NA POÉTICA DE HILDA HILST 

 

Diego Ferreira (UERJ)1 

 

Resumo:  Esta é uma proposta de investigação estética da poética de Hilda Hilst, objeto central 

deste trabalho, na medida em que se aproxima do que intitulo “imagens aberrativas”. Imagens 

que se produzem no estranhamento, nos ruídos da percepção, nas torções da forma, nos restos da 

experiência, nos sintomas de um real que nunca se completa na linguagem. A aberração provoca 

ranhuras na percepção, cria um efeito de estranhamento, através da associação de elementos 

improváveis, corpos dissonantes, enfrentando assim os paradigmas do antropomorfismo, da 

tautologia e, fundamentalmente, do biográfico (se tratamos o corpo como uma bioescrita). 
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O que se pode de uma vida? 

Para iniciar discussões de ordem metafísica, neuroplástica ou quântica, não raro nos 

deparamos com o exemplo dos índios e das caravelas. Diz-se comumente que os índios 

não puderam perceber de imediato a aproximação das caravelas de Colombo na costa da 

América, que o objeto era demasiado distante de uma “realidade indígena”, não fazia 

parte de seu universo perceptivo, o que haveria causado uma falha dessa percepção, um 

intervalo no reconhecimento da forma-caravela. Até que o objeto surgisse, ganhasse 

contornos, se presentificasse, por assim dizer, os índios teriam visto apenas um estranho 

movimento nas águas, algo incomum, que só consolidou uma aparência quando se inseriu 

na linguagem, quando alguém pôde identificar o estranho objeto como uma “grande 

embarcação”, uma “grande canoa”. O mito das caravelas “invisíveis”, tenta colocar em 

discussão a questão da percepção das formas, o ruído ou entropia causado pelo esforço 

de percepção de um objeto fora de um dado paradigma, mas também provoca uma 

reflexão sobre o processo de aquisição e consolidação de uma realidade, ou, para um fino 

ajuste dos termos: sobre a formação e deslocamentos de um paradigma. É bem verdade 

que o mito é contado da perspectiva de um europeu, que, como se percebe, sobrepôs a 

percepção do objeto-caravela à percepção do Outro, minimizando o verdadeiro embate 

que estava ali ocorrendo: embate entre diferentes modos de vida, ente a cultura índios e 

os europeus. Nesse âmbito, o que os olhos puderam ver, a história pôde contar.  

                                                           
1 Graduado em Jornalismo (FACHA), Mestre em Teoria da Literatura e Literatura Comparada (UERJ), 

Doutorando em Literatura Brasileira (UERJ). 
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Advirto, no entanto, que esta não se trata de uma discussão metafísica, neuroplástica 

ou quântica, mas um sutil testemunho, errante e diminuto relato crítico-afetivo, sobre um 

tema que se suspende da megalomaníaca discussão sobre “a construção do mundo tal qual 

testemunhamos”, ou “como deslocar o mundo que testemunhamos?”. A literatura – que 

muito tem a ver com isto – se encaixa no tema na medida em que se insinua contra uma 

suposta estabilidade da percepção. É o caso de Hilda Hilst, objeto central deste ensaio, 

com sua literatura que produz estranhamento, que tem como imagens-força formas 

aberrativas – a besta, o menino-porco, o bicho-ninguém, a cadela-poeira. São imagens 

que provocam ranhuras na percepção, que provocam um efeito de estranhamento tal que 

enfrentam os paradigmas do antropomorfismo, da tautologia e, fundamentalmente, do 

biográfico (aqui, assunto de maior interesse). Proponho, portanto, uma discussão que 

coloque em atrito as formas aberrativas criadas por Hilda e o discurso biográfico, na 

medida em que provoque novas problematizações, ou que se abra na busca novos 

caminhos estético-biográficos, em contrapartida a um discurso biográfico historicizante, 

que se apoie no factual, em formas de vida que se constroem em marcadores 

estabelecidos, em vidas enciclopédicas.  

Para desenvolver o assunto, é necessário fazer uma importante distinção entre o que 

chamo de discurso biográfico e a biografia como gênero literário. É fácil notar que a 

biografia como gênero recorre muitas vezes a uma maneira pré-estabelecida de relatar 

uma vida, se apoiando nos marcadores como nascimento, origem, carreira profissional, 

relações afetivas - em suma, marcadores factuais na vida de um personagem. O discurso 

biográfico, por sua vez, antecede à biografia, é, antes, a maneira como se constrói a 

percepção da própria vida ou da vida de outrem, a maneira como se constroem esses 

relatos, como se engendram as narrativas dos modos de vida. 

Não quero fazer parecer que estejamos lidando com categorias estáveis, tanto o 

discurso biográfico quanto o gênero biográfico estão sujeitos a deslocamentos, contágios 

e permutações. Embora sutis, os movimentos que deslocam os discursos biográficos (é 

preciso reconhecer também sua pluralidade) podem ser notados a partir de uma noção de 

real compartilhado, ou seja, no movimento próprio de estender-se à altura de um relato 

que o alcança, na medida em que procura certificação dentro de um contexto (social, 

cultural, político...), um discurso que muitas vezes se tece pelo via do esforço de alcance 

de um real partilhado, e que, através dessa via, cria protocolos de percepção de si e do 
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mundo. Se por um lado podemos constatar uma assimilação coletiva do discurso 

biográfico protocolar, por outro lado, o discurso biográfico também pode, ao se aproximar 

do que Silviano Santiago chama por “grafias de vida”, se aliar ao ficcional, na medida em 

que abandona seu status comprobatório, seu atestado de verificabilidade dentro de um 

contexto. 

Na leitura da grafia de vida ficcional, o personagem não deverá ser 

reconhecido como figura pública (em carne e osso, como seu próximo 

ou distante modelo-vivo), e só o será por uma testemunha ocular do fato 

narrado ou por eventuais recortes de jornal.23 Não tenhamos dúvida, o 

recurso à testemunha ou à imprensa da época apenas reduz a criação 

literária, como no caso da biografia, às suas fontes (legítimas, claro, 

mas não é para isso que se lê e se discute uma obra literária). 

(SANTIAGO, 2018. P. 21) 

 

Esse deslocamento do discurso biográfico se faz por uma via que não espera por 

confirmação, se distancia de um “discurso triunfante da veracidade”, do esforço por efeito 

de verossimilhança, da factualidade, podendo aproximar-se mais e mais de uma imagem 

inconcebível, absurda, incabível. A produção dessas imagens rompe, por assim dizer, com 

um pacto, rompe o protocolo perceptivo. É fácil notar, desse modo, o quanto Hilda flerta 

com a segunda categoria, quando o discurso biográfico se torna uma imagem aberrativa. 

De todo modo, Hilda tem uma vida dedicada à escrita ficcional, caminhando da 

poesia à prosa. Não estamos tratando de uma escritora que tenha pretendido 

deliberadamente publicar um material documental ou biográfico. Sua escrita só pode 

colocar em questão, problematizar ou tocar o discurso biográfico na medida em que a 

situamos neste lugar mais amplo das grafias de vida. Algumas das perguntas me guiam: 

pode a literatura deslocar o discurso biográfico? Como a obra de Hilda o faz? Só se produz 

descolamento no discurso biográfico de maneira disruptiva? Deslocar o discurso 

biográfico protocolar é produzir novos modos de vida? Como as aberrações de Hilda 

perturbam a monocromia dos discursos biográficos?  

Para dar seguimento à discussão sobre o discurso biográfico, faz-se necessário 

delimitar os contornos daquilo que insisto em chamar por aberração, ou melhor, 

demonstrar como a aberração se pode se inserir numa imagem – literária, em nosso caso 

- a ponto de impedir a construção de uma forma fechada. A aberração não significa, 

portanto, a ausência da forma, mas a inserção na forma de um elemento disruptivo, que 

sabota a síntese de uma imagem, que atrasa seu reconhecimento, que fere a plasticidade 

paradigmática. No livro Deleuze, os movimentos aberrantes, David Lapoujade define o 
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que reconhece como aberração, a partir da obra de Deleuze, sugerindo que o filósofo 

tenha dedicado seu trabalho na direção da construção de novas superfícies, de fazer 

superfícies virem à tona, de dar existência de discurso à sua criatura, de formar planos. 

Para Lapoujade, os planos criados por Deleuze não se confundem “nem com um abismo 

indiferenciado do qual não sai nada, nem com um mundo diferenciado de onde tudo já 

saiu, já se distinguiu. Ele reside inteiramente no intervalo entre o indistinto e o distinto” 

(LAPOUJADE, 2015, p. 37). 

O papel dos movimentos aberrante, para Lapoujade, é, de maneira sintética, tornar 

a diferença visível, construí-la sobre um plano, uma superfície, produzir uma diferença 

que emite seus sintomas em um plano estético. Imageticamente fundada, a aberração 

aparece introduzindo uma imperfeição na semelhança, como se a fissura em um busto de 

argila nos revelasse um fundo oco, uma imagem porvir, uma imagem sem-fundo: 

Chega-se a um oceano de dissemelhança onde fervilham pequenas 

diferenças infinitesimais que, a cada vez, “se” fazem, não porque 

tendem a zero mas, ao contrário, porque entram em relações 

diferenciais que as distinguem do zero. O sem-fundo não é o informe 

ou o indiferenciado, mas o que sobe do fundo para dele se distinguir, 

para construir a cada vez “sua” própria diferença. (LAPOUJADE, 2015 

p. 55) 

 

A aberração não significa, portanto, o aniquilamento da forma, mas quer frustrar a 

expectativa de uma forma “bem-acabada”, não significa a supressão da forma por uma 

categoria abstrata e desencarnada, mas desenhar no corpo os vestígios de sua 

transitoriedade. O tempo é um fator fundamental para a exposição do sem-fundo, para o 

acontecimento da aberração. O tempo garante seu acontecimento, porque é precisamente 

no tempo que se constrói o hábito, o senso comum e o bom senso, assentando as 

repetições, formando paradigmas; ao passo que o mesmo tempo permite também estancá-

lo, fazendo emergir esta intrusa: a diferença. Aproximo-me, sob alguma medida, do que 

Georges Didi-Huberman descreve como informe – embora Lapoujade recuse o termo - a 

partir do ponto de vista da transgressão das formas, que “reivindicar o informe não quer 

dizer reivindicar não-formas, mas antes engajar-se em um trabalho das formas 

equivalente ao que seria um trabalho de parto ou de agonia: uma abertura, uma laceração” 

(DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 29). A aberração se coloca, neste sentido, como uma 

espécie de sintoma de que as formas não existem senão investindo contra outras formas, 

remodelando-as, erodindo e esculpindo, devorando-se, umas às outras, em um processo 
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que nos sugere “aberturas concretas contra clausuras abstratas, insubordinações materiais 

contra subordinações à ideia” (Ibidem, p. 29). 

Se a forma da aberração requer um investimento contra a síntese da forma, a ideia 

de estranhamento é então associada ao olhar, ou como prefere Lacan, produz uma mancha 

retiniana, provocando um efeito, uma estética. Chamo a atenção para a escrita de Hilda 

Hilst como estética aberrativa enquanto corporiza esse estranhamento, em um movimento 

próprio de uma espécie de danação, que evoca o sem-fundo, que se faz imagem por 

investimento dessa intrusão do sem-fundo nas superfícies. Quero dizer, com isso, que há 

um duplo caminho na poética de Hilst: produzir um corpo (um corpo da escrita e do 

sentido), mas também fundá-lo sobre um informe (na medida em que se produz a partir 

de um estranhamento, uma dificuldade em se reconhecer, que, em alguma medida, quer 

continuar estranho). Nas palavras de Deleuze, a aberração acontece quando “alguma coisa 

do fundo sobe à superfície, e sobe sem tomar forma, insinuando-se entre as formas, 

existência autônoma sem rosto, base informal. Na medida em que ele se encontra agora 

na superfície, este fundo chama-se profundo, sem-fundo” (DELEUZE, 2006, p. 381) 

É importante ressaltar que o que chamo de aberração dialoga também com o esforço 

da filosofia contemporânea (em Jean-Luc Nancy, Didi-Huberman ou mesmo em Jacques 

Derrida) de estabelecer relações com uma dialética “sintomal”. Ou seja, de apontar que 

poderia haver, na interação com objetos, um excesso, um informe ou uma diferença, uma 

consciência de que nada é o mesmo, entretanto, nada é inteiramente novo, embora as 

formas, a plasticidade do texto, se desloquem em uma cadeia de outras formas, em uma 

elasticidade que chamo de aberração. Por isso, produzir aberração se coloca aqui em um 

intervalo, um “atraso” no reconhecimento dessas formas. 

Na literatura de Hilda, a aberração nos aparece sintomatizada nos corpos dos 

personagens, suas dilacerações identitárias, em seus dilemas que se constroem como as 

superfícies inundadas pelas insinuações do sem-fundo. Isto aparece de forma clara em 

dilemas como o de Hillé e Ehud, personagens de Obscena Senhora D, como nas 

passagens onde a narradora se esforça por nos mostrar que as superfícies reconhecíveis 

do corpo convivem com um aspecto irreconhecível, como se as aparências que se 

recusassem a sintetizar sua forma, momentos onde a aberração se mostra em ranhuras: 

Também não compreendo o corpo, essa armadilha, nem a sangrenta 

lógica dos dias, nem os rostos que se olham nessa vila onde moro, o que 

é casa, conceito, o que são as pernas, o que é ir e vir, para onde Ehud, o 
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que são essas senhoras velhas, os ganidos da infância, os homens 

curvos, o que pensam de si mesmo os tolos, as crianças, o que é pensar, 

o que é nítido, sonoro, o que é som, trinado, urro, grito, o que é asa hen? 

Lixo as unhas no escuro, escuto, estou encostada à parede no vão da 

escada, escuto-me a mim mesma, há uns vivos lá dentro além das 

palavras, expressam-se mas não compreendo, pulsam, respiram há um 

código no centro, um grande umbigo, dilata-se, tenta falar comigo, 

espio-me curvada. (HILST, 2001, p. 23) 

 

Para seguir reestabelecendo o vínculo entre a ideia de aberração e de informe, 

recorro à imagem um corpo absurdo. Digo isto como questão de perspectiva, pois não há 

o absoluto corpo absurdo, trata-se, antes, de um efeito da interação do olhar, como o 

descrito no exemplo dos índios e das caravelas. Algo no sentido que Georges Didi-

Huberman remete a Bataille no livro A semelhança informe: 

Ora, o que o texto sobre a “Figura humana” também nos permite 

compreender é que a principal forma dessa substancialidade não é senão 

o antropomorfismo, que poderíamos aqui nomear um 

“antropomorfismo da forma”. (...) Transgredir as formas seria, em 

primeiro lugar, transgredir as formas seculares do antropomorfismo. As 

semelhanças do mesmo, poderíamos dizer. (DIDI-HUBERMAN, 2015, 

p. 50) 

 

Em relação à Hilda Hilst, essa imagem da substancialidade humana aparece muitas 

vezes subvertida na figura do inumano, da besta, por exemplo. Não por acaso, no romance 

Kadosh, notamos surgir essa figura de um “vazio escuro” no “coração” da personagem: 

Mas no meu vazio escuro está a besta. E move-se. Grunhe. Um olho 

aberto, outro fechado. Um olho em cada pata. De vez em quando tu te 

aproximas com o punhal. Não, exagerei, não te aproximas, chegas e 

dizes de longe à besta: estás dormindo? Se chegas a tanto (sim, chegar 

a dizer “estás dormindo”, chegas a muito) te louvo, é manifestação de 

heroicidade, a besta não gosta de perguntas. (HILST, 2002, p. 194)  

 

Aqui se nota como essa aberração encontra, por vezes, contornos surrealistas, na 

imagem de uma criatura com olhos nas patas. Mas é no momento seguinte, em que nos é 

revelado o pouco gosto da besta por perguntas, que reside a aberração no campo do 

sentido, se quisermos inferir que há, nesse jogo, um pouco gosto por respostas, ou por 

reconhecimento. Sugiro com isso que a escritora estabelece relações entre esses muitos 

corpos (o da escrita, o do sentido, o corpo humano), na mesma medida de aponta para um 

aspecto de informe em todos eles.  

Percebe-se, pouco a pouco, como essa “coisa que escapa” participa do dito em Hilda 

Hilst, bem como a plasticidade de seus textos encontram na noção de um corpo 
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“impossível” uma imagem de sua relação com a escrita, mas não um completo abandono 

epistemológico – volto a dizer, se funda sobre uma ambiguidade. Como quando Catharine 

Malabou escreve sobre Kafka em seu ensaio sobre a plasticidade destrutiva: 

Apesar de tudo, o monstro consegue tecer seu casulo. Um casulo que, 

lentamente, se torna texto. Esse texto é A metamorfose ela própria, e 

essa metamorfose, somos nós, leitores, que a realizamos. O círculo dos 

possíveis plásticos se fecha de certa maneira aí também. A voz narrativa 

não é realmente a de um inseto. Essa borbelta invisível tem uma voz 

não bestial, uma voz de homem, uma voz de escritor. O que é uma 

metamorfose que pode ainda se dizer, se escrever, não permanecer 

completamente singular quando, entretanto, não cessa de se perceber 

como tal? (MALABOU, 2014, p. 20) 

 

A ideia de metamorfose nos é cara porque é de onde se suspende a aberração, é 

quando o objeto é recuperado de um estado neutralizante do hábito, se desloca para um 

estado de diferença. É uma questão de forma e transitoriedade, de metamorfose, um 

desprendimento do corpo de “uma exaustiva exterioridade de uma álgebra”. Não cabe, 

portanto, diálogo nenhum com um real imaculado, mas de como se nos dá um “real”, uma 

infinidade de reais deslizantes. Acontece com as formas criadas por Hilda algo 

semelhante às desconstruções nos retratos do pintor Francis Bacon. A desconstrução da 

figura humana se dá por “associações improváveis”, como, por exemplo, a besta com 

olhos nas patas, ou, como no caso de Bacon, uma dessimetria no rosto do retratado, um 

esfumaçamento, ou mesmo pela sugestão de uma abertura: a carne por baixo da pele, a 

carne por dentro da carne. 

O que sobra do homem, no final dessa história, é muito pouco: alguns 

vapores, um cadáver em decomposição, ou uma quantidade irrisória de 

matérias-primas que não excede à soma de 25 francos. Mas será 

justamente desse quase nada que alguns autores partem, na contramão 

da grandiloquência humanista, para tentar redefinir a condição humana. 

Esvaziando o homem de toda a concepção ideal e de toda a 

transcend6encia psicológica, só lhes restará o corpo – ou melhor, esse 

“quase nada” revelado em certas partes do corpo como, por exemplo, o 

dedão do pé. (MORAES, 2002) 

 

Das inúmeras imagens criadas por Hilst que poderíamos associar ao caráter dual 

das ideias de plano e sem-fundo, aqui trabalhadas, e que se confundem na imagem de 

uma aberração, destaco a ênfase que a escritora dá aos estados da matéria. Hilst trabalha 

a “aeralidade” como uma metáfora para o inconcebível, objetos que se esfumaçam diante 

dos olhos, se dissolvem, se desfiguram. Por outro lado, também esculpe, por vezes, seu 

oposto: uma espécie de escultura, cratera, crosta, imagem de uma dureza, de resistência 
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à ação do tempo. No livro Tu não te moves de ti, do qual o próprio título sugere 

imobilidade, Hilda utiliza a imagem da “carne de pedra”. Esta carne que se apresenta 

diante dos olhos, que quer triunfar como objeto reconhecível, aponta, ao contrário, para 

estados de incerteza: 

 Os olhos de todos de matéria igual, mas a carne do que eu vejo, a 

envoltura, o espesso que meus olhos atravessam, nada igual, ainda que 

seus olhos se mantenham na mesma direção do meu desejo, lâmina de 

ágata colocada à tua frente, transparência plúmbea, carne de pedra eu 

digo, e a palavra me distancia no mesmo instante em que repito carne 

de pedra e não estou mais ali, nem sou, nem vejo, porque o vínculo se 

quebra quando repito língua intumescida: carne de pedra. Tadeu 

comungado no mesmo existir duro da pedra. E ainda assim Tadeu 

distanciado, te vejo, nos vemos, mas tudo é absolutamente desigual, e 

repito e repenso porque parece maldito o meu olhar.  (HILST, 2004, p. 

27) 

 

Em contrapartida, a escritora nos oferece também a imagem da cadela-poeira, do 

livro estar sendo, ter sido (onde o gerúndio sugere, ao contrário do exemplo anterior, 

mobilidade, ação do tempo). A cadela-poeira se desfigura, não consolida uma imagem 

como a pedra, escapa com o vento, produz uma animosidade irrefreável: 

Não. Sou ninguém não. Sou apenas poeira. Poeira que às vezes se 

levanta e remoinha e depois sobre e levita, procurando o Pai. sou 

apenas cadela-poeira, às vezes fareja o que não vê, ficou cega e 

velha e nem sabe do existir desses muitos porquês. cadela vinda 

de lá: de uma esteira de luz que se desfez na terra. (HILST, 2006, 

p. 112) 

 

De ambas as imagens, da rigidez da pedra e da animação da poeira, notamos um 

aspecto de irreconhecível, um jogo entre estar e não estar, de tangibilidades, de presença 

e escapamento. Ora, trata-se de questões pertinentes ao próprio corpo, já que, como em 

Nancy, o corpo estabelece em um “sistema” de circulação de sólidos, líquidos e gasosos, 

uma “circulação aberta”, uma constante metamorfose. 

O corpo é tão fluido e gasoso quanto sólido. É gasoso no intercâmbio 

rítmico da respiração; das narinas e dos brônquios, um incessante 

intercambio do impalpável com o impalpável, a infraleve suspensão no 

mais volátil estado da substância (a natureza, a coisa, o real). No 

coração desse intercambio, é fluido, fluidez de veias e artérias, circula 

por todos os lados, impregna e embebe a carne, os tecidos. (NANCY, 

2006, p. 21) 

 

Antes de me concentrar exclusivamente em uma possível dualidade entre gasoso e 

sólido, proponho uma leitura da “diferença” em Hilda Hilst, “expressão dialética 
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exemplar capaz de ‘substituir’ a falsa oposição da presença e da ausência” (DIDI-

HUBERMAN, 1998, p. 204). A proposta deste trabalho é, portanto, desdobrar essas faces 

de um mesmo prisma ao passo que se analisa uma plasticidade, a estética trabalhada pela 

escritora para “esculpir” sua voz sobre esses empasses: da matéria, do tempo, do 

reconhecimento.  

 

Do bios aberrativo: uma esquizografia, uma biografia porvir? 

Para voltar ao tema do discurso biográfico, sugiro uma rápida associação entre a 

percepção protolar como e a carne de pedra descrita por Hilda, não porque esteja 

desprovido de animosidade, mas porque o protocolo só se constrói através do hábito, da 

repetição de um discurso que triunfou com o passar do tempo. A esta altura, não é difícil 

imaginar que os nossos paradigmas identitários são aquisições, estando dentro de um 

mecanismo sociocultural que reforçam tais versões do que se trata uma vida e do que é a 

realidade de uma vida. É importante notar que abrir uma brecha no discurso biográfico 

acaba por significar, mesmo como consequência, um investimento contra o que fez dessa 

versão um hábito.  

É preciso salientar que Hilda Hilst ainda não possui uma biografia publicada, muito 

embora sua vida nos ofereça aos montes os tantos marcadores necessários para a 

construção desse tipo de discurso. Por um lado há de se notar, sem dúvida, a importância 

da documentação, da produção dessa narrativa para efeito de consulta. Por outro, pretendo 

fazer notar que as escritas ficcionais de Hilda investem em uma estética aberrativa em 

direção oposta ao do discurso biográfico protocolar. O discurso, é preciso lembrar, é um 

dos tecidos por onde reconhecemos ou estranhamos uma forma. O discurso pode tanto 

expor um hábito, os assentamentos coletivos, quanto deslocar um paradigma, isto é, 

revolucioná-lo. Sem o aspecto aberrativo (que Lapoujade bem identifica como 

movimentos), não haveria deslocamento do discurso, este permaneceria sempre o mesmo. 

Se o nosso tempo é marcado por uma crise no campo da subjetividade - que no seu limite, 

ao contestar por exemplo a noção de identidade, cria novas rotas para a escrita biográfica 

(como as que já experimentamos em Roland Barthes por Roland Barthes, ou em Mil 

rosas roubadas) -, é porque sempre pudemos testemunhar um aspecto aberrativo 

trabalhando por sob o “descolamento das placas”, trabalhando nas “erupções do solo” e 

nas “colisões da matéria”.  
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nós os imundos, os grotescos e as palavras sempre entupindo arcas, 

armários, cestas... se entendêssemos o grande buraco escuro onde nos 

metemos, tudo seria silêncio, e só haveria boca para molhar a língua. 

ahhhh! mas estou longe de entender o funil, apenas ouço silvos, às vezes 

um apito, e me remexo lânguido, até me enterneço, porque o Sem 

Forma e esses sons ainda me dizem que estou vivo, vou dançando no 

arame, alguma piruetas, sou exímio, enquanto danço sei que estou 

chorando, sem lágrimas, esgares na cara, torcidas de boca, um passo em 

falso e agora, caio de lado e quase rompo o baço. (HILST, 2004, p. 60) 

 

Deste modo, é igualmente necessário que a biografia, ao deslocar-se desses 

alicerces que organizam uma vida dentro da lógica da estrutura triunfante, associe-se ao 

que a aberração poderia produzir. Essa seria uma biografia que invoca a univocidade do 

ser, no sentido deleuziano: “o essencial na univocidade do ser não é que o Ser se diga 

num único sentido. É que ele se diga num único sentido de todas as suas diferenças 

individuantes ou modalidades intrínsecas” (DELEUZE, 2006, p. 106). Ainda para 

Deleuze, a diferença se daria num campo plástico, garantindo sua existência pela 

circulação das formas e da matéria.  

Para que a biografia, portanto, acompanhe os movimentos aberrantes é necessário 

deslocar o que no fundo constrói os discursos biográficos. Em um momento histórico 

como o nosso, onde a identidade, não raro, é posta em suspeita, já é possível sentir os 

abalos também no que constitui esse discurso. “Como não supor, então, que nova imagem 

do pensamento se torna a de um ‘esquizofrênico de direito’, cuja esquize é constitutiva 

de sua nova lógica? (...) Essa nova lógica é a lógica da disjunção inclusiva (ou síntese 

disjuntiva)”. (LAPOUJADE, 2015, p. 60) 

Por ora, pode-se observar que tanto as proposições biográficas de Silviano Santiago, 

com as grafias de vida, quanto as de Barthes, com os biografemas, tentam dar conta 

dessas diferenças que já se apresentam no campo do gênero biográfico. Os sintomas assim 

são sentidos conforme “a forma de identidade do fundamento é substituída pelas 

diferenças livres do sem-fundo; as cópias e representações como figuras da semelhança 

são substituídas pelos simulacros e ‘apresentações puras’ da diferença” (LAPOUJADE, 

2015, p. 62). Essa é uma busca muito própria da literatura de Hilda, e se apresenta como 

conflito no coração de seus personagens, como quando nos indaga: “chamam de carne 

isso que nos recobre, mas posso pensar como seria o nome da minha carne se eu 

efetivamente quisesse nomeá-la, pensar a carne longe das referências, pensar a carne 

como se quiséssemos mergulhá-la na pia batismal” (HILST, 2004, p. 32). 
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O que a literatura de Hilda tem a deslocar nos discursos biográficos está na ordem 

da dessemelhança, na experiência de testemunho da força que desloca as formas no 

tempo. Testemunhar a transformação da forma, em Hilda, é movimento ativo, significa 

que não só a ação do tempo tem o poder de erosão sobre as rochas, mas que é o próprio 

olhar quem pode provocar uma disrupção, são os focinhos que trabalham farejando esses 

vestígios, é algo na ordem do desejo que pode evocar o sem-fundo do Ser. E assim os 

discursos biográficos deslizam, se deslocam por contágio. 

 

As caravelas nos invadem a sala, um pequeno exercício perceptivo 

Para concluir, retomo o exemplo inicial dos índios diante das caravelas. Sugiro 

pensar nos europeus chegando a terras desconhecidas, enfrentando um imenso mar dentro 

de uma grandiosa embarcação, um amontoado de madeiras dispostas geometricamente 

para garantir tal empreitada. Talvez a caravela, para eles, fosse um instrumento, objeto 

necessário para cumprir tal objetivo. Talvez o mar fosse apenas a estrada por ande avança 

o veículo, uma esteira por onde se locomove os interesses da corte, rotas e mais rotas de 

cruzadas. Talvez o vento fosse combustível, soprando e apitando, por vezes, reclamando 

sua existência contra os tecidos das velas estendidos. Mas ainda talvez fosse espantoso 

avistar a terra desconhecida, talvez mesmo a vegetação ainda escondesse algum mistério 

que as caravelas já não podiam provocar. De qualquer forma, o exemplo se fixa no olhar 

dos europeus para os índios, afinal, nesta perspectiva, eles são os outros. Pretendo com 

isso apenas uma última provocação: o problema é apresentado de modo a fazer parecer 

que os índios não viram a tal caravela, em um primeiro momento, a ponto de se 

espantarem ao notar sua grandeza. Não seria esse pequeno ruído na percepção uma 

fagulha onde convergem todas as forças do ver? Não seria esse um momento sublime 

(como o descrito por Lacan) onde “desencapsulamos” o objeto, onde “recuperamos” o 

objeto, lançamo-nos assim contra o juízo e a obediência à percepção educada, que 

classifica e pragmatiza os objetos? Não é esse o contato move e arrasta o mundo para a 

vertiginosa diferença? Podemos ainda olhar para o céu com sobressaltos? Podemos 

provocar esse olhar? 
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