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Os três últimos anos da década de 1960 (1967 a 1969) indica-

ram uma dedicação exclusiva do trabalho literário de Hilda Hilst 

à escrita dramática. Período em que a produção artística brasileira 

refletia, de forma direta ou indireta, o violento processo ditatorial. 

Nesse momento, o teatro e outras expressões artísticas sofriam com 

a censura e a repressão iniciada com o golpe militar de 1964. Na rati-

ficação extrema do exercício opressivo com a proclamação do AI-5, 

a atividade teatral tornou-se um dos alvos de intervenção militar. A 

cena brasileira foi então tomada por grupos como o Teatro Opinião, 

o Teatro Oficina e o Teatro Arena, que exerciam sua práxis numa 

corrente de afronta, resistência e posicionamento diante do contexto. 

Nessa época se efetiva uma dramaturgia de impacto ante a situação 

vivida pelo país (Augusto Boal, Gianfrancesco Guarnieri, Oduvaldo 

Vianna Filho, Dias Gomes, Plínio Marcos, dentre outros). Segundo 

o estudo de Elza Cunha de Vincenzo na obra Um teatro da mulher 

(1992), também foi nesse período que surgiram os pilares do que se 

pode denominar como dramaturgia feminina nacional:

Nesse momento temos uma postura feminina bem modificada 

em relação à que a mulher costumava, em geral, manifestar em outras 

formas de expressão literária. Ela, agora, revela nitidamente uma 
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consciência e uma sensibilidade atentas ao momento social, à dete-

rioração das estruturas básicas da sociedade. (Vincenzo, 1992, p.14)

O teatro hilstiano está inserido nesta tomada de posição e re-

monta aos anos opressivos da ditadura no Brasil. Ele também está 

conectado com as atividades do teatro universitário da época e com 

o pensamento de cunho social como protagonista da cena, confor-

me a própria dramaturga afirma em entrevista concedida: “O meu 

teatro é como a CASA dentro de cada um de nós. CASA que não 

existe para morar, mas para ser pensada” (Viana, 1973).

Desse modo, a escrita dramatúrgica de Hilst tem como foco 

o poder subversivo que a palavra congratula em contato com o 

ato que a força cênica lhe agrega. É uma palavra de força política, 

com suspensão existencial diante das questões humanas e sociais 

que inquietam tanto o sentido individual quanto a coletividade. 

Porém, não se trata de um teatro facilmente determinado por cor-

rentes únicas de influências ou inserção. É um teatro que mistura 

os elementos, que equaciona, que esfacela a realidade e arquiteta 

outras esferas de tratamentos possíveis ao teatral. Hilst utiliza suas 

experiências como poeta e projeta novos formatos, outras maneiras 

de confabular códigos de comunicação, de desconstruir signos e 

estruturas. Nas palavras da própria autora, em entrevista concedida 

ao Diário de São Paulo de 29 de abril de 1973:

As gentes, as pessoas em geral têm medo da ideia, da exten-

são metafísica de um texto, mas tanto minha prosa como a minha 

dramaturgia existem somente porque acredito que o próximo 

século será metafísico. Não me interesso pelas pequenas odisseias 

domésticas, interesso-me pela situação limite do homem. Não me 

peçam para pôr os pés na terra se o que pretendo é o fogo do espí-

rito. O espírito é voraz e sofre tensão dolorosa e contínua. Eu sofro 

de intensidade e de paixão. E gostaria de ter as plantas dos pés sobre 

a esplêndida superfície da cabeça. (Viana, 1973)

Não é de se espantar que o teatro hilstiano tenha chamado aten-

ção de estudiosos no exterior, diante do fato de não ter encontra-
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do ressonâncias, reconhecimento e abrangências dentro do Brasil. 

O primeiro estudo completo configurado em um livro solo sobre 

todas as peças da autora não foi realizado no Brasil. Alva Martínez 

Teixeiro publica em 2009 pelas Publicacións da Biblioteca-Arqui-

vo Teatral Francisco Pillado Mayor, da Universidade da Corunha, 

na Espanha, a obra O herói incómodo – Utopia e pessimismo no teatro 

de Hilda Hilst. Trata-se do primeiro livro crítico que se debruça 

sobre a dramaturgia hilstiana e que analisa inúmeras questões e 

complexidades sobressalentes nas peças, sublinhando, sobretudo, 

as correlações entre os prospectos utópicos e a linhagem pessimista 

das obras. Anteriormente, os textos que referenciaram o teatro de 

Hilst foram o de Anatol Rosenfeld, em 1969, o estudo mais abran-

gente de Elza Cunha de Vincenzo (no capítulo do livro Um teatro da 

mulher, de 1992) e o de Renata Pallottini, no capítulo sobre o teatro 

que integra a edição dos Cadernos de Literatura no volume dedicado 

à autora, em 1999. O teatro de Hilda Hilst só é publicado de forma 

completa em 2008, pela editora Globo, mais de 40 anos depois de 

escrita a primeira peça. 

Nessa publicação, Alcir Pécora faz colocações pontuando o tom 

de embates e debates que a edição completa da dramaturgia hilstiana 

provoca. Com relação às obras, o crítico questiona: “Relidas como 

texto somente, funcionaria como teatro, hoje?” (Pécora, 2008, p.19). 

Esta pergunta inquieta os autores do presente texto, pois percebe-

mos que a resposta, sendo afirmativa, remete a questões do texto 

dramático, principalmente no fato de que a potência dramatúrgica 

não está apenas no que é dito (que no caso das obras de Hilst conti-

nua sendo pertinente), mas também na forma como o texto dramá-

tico amplia sua projeção espetacular, além da maneira lacunar com 

que se opera a instância política e a elevação da morte como um re-

curso trágico de transcendência do pensamento articulado em cena. 

Uma nova América em A Empresa (A possessa)

Este texto inaugura em 1967 a escrita teatral de Hilda Hilst. 

Em Belo Horizonte, no ano de 2003, houve uma montagem de A 
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empresa (A possessa) sob direção de Juarez Dias, também produtor 

e organizador do Círculo de Atividades Integradas Hilda Hilst – 

que, em 2002, promoveu eventos sobre a obra da autora na capital 

mineira. O subtítulo da peça “estória de austeridade e exceção” já 

indica os caminhos que a obra percorre. A exceção à qual se dirige 

tem amplos reflexos na personagem protagonista – América –, du-

ramente atacada por ter ideias próprias e, consequentemente, por 

colocar em risco as estruturas vigentes representadas no internato 

onde está inserida. 

A peça, escrita para funcionar como um “teorema”, espécie de 

“redefinição” dos sujeitos ou, inclusive, como peça didática, nunca 

realista, apresenta-se como uma crítica que se pluraliza diante das 

instituições de controle, reprodutoras e moderadoras do pensamen-

to e das ideias. Esse embate é a força propulsora que move o texto 

em suas ressonâncias a partir da esfera cênica que Hilst encarcera em 

um espaço físico fechado.

O texto recorre a perguntas, indagações e prerrogativas que 

ameaçam desestruturar a ordem. América se constrói como per-

sonagem nessa esfera de exceção, até porque em tal espaço ela é 

a única que cultiva um ideário não catequizado, conservando-se 

jovialmente livre do que lhe é imposto pensar. 

América: Eu digo as coisas que penso. Só isso. Se elas são más 

não sei. Muitas vezes eu nem sei quem sou. Mas penso que não há 

mal nenhum em perguntar o que não se entende. [...] Assim é que 

começam as coisas. Com as perguntas. (Hilst, 2008, p.40)

O plano interrogativo que América constrói no decorrer das 

cenas é sedutor para as “postulantes” – as pessoas que estão no 

escalão mais baixo do internato –, inclusive por demonstrar aptidão 

para duvidar de tudo que já está institucionalizado. A simplicidade 

de qualquer teor interrogativo que é inerente ao seu caráter ganha 

dimensões absurdas diante das figuras que a vigiam e que consi-

deram perigoso o seu comportamento. O conflito inicial do texto, 

produzido por seu desejo de saber, faz efervescer a sinceridade da 
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personagem, que desafia a camada blindada onde a instituição sus-

tenta suas verdades imutáveis e inquebrantáveis:

América: Eu perguntei como é possível existir a frase “nossa 

senhora foi virgem antes do parto, no parto e depois do parto”.

Monsenhor: Não nos cabe o julgamento dessas revelações. É 

preciso ter fé.

América: Mas eu penso.

Monsenhor: Mas a fé não pretende que você deixe de pensar. A 

fé não pretende que você abdique de sua inteligência.

América: Mas isso não é lógico. Como posso acreditar numa 

coisa que é absurda? Todo mundo sabe que é impossível ser virgem 

e dar a luz. 

Monsenhor: Há verdades imutáveis. (Hilst, 2008, p.40-1)

As dúvidas se ampliam diante das múltiplas verdades que atin-

gem o convívio no sistema fechado no qual ela se encontra e é isso 

o que preocupa o Monsenhor. Ele vê na atitude de América os 

alicerces abalados daquilo que ele representa e defende, ainda que 

a capacidade e a potencialidade de América exerçam uma atração, 

instigando-o a imaginar formas de cooptá-la.

As “verdades imutáveis” defendidas pelo Monsenhor trazem 

como resposta ressonâncias performáticas que ultrapassam o espaço 

de encenação, colocando em dúvida não só o que o prelado ressalta, 

mas também tudo o que América questiona – questionamentos que 

parecem imutáveis. A possessa imprime ao pretexto construído pela 

confabulação da cena aberturas múltiplas, interrogações e sonda-

gens que não são permitidas ou “aconselháveis” dentro do sistema 

fechado do internato apresentado na peça. A extensão do recurso 

interrogativo da personagem central se alia à margem dos excluídos 

(talvez por isso a protagonista escolha reiteradamente “estar” junto 

das postulantes), o que também é uma maneira de fazer frente aos 

sistemas sociais arbitrários que se organizam sob a égide de uma 

verdade oficializada pelo poder e que exclui o diferente como não 

pertencente aos parâmetros do que essa sociedade de controle tem 

como aceitável. 
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Os ecos da força do ideário da personagem na peça, mesmo 

que sejam letais, oferecem uma saída pelos deslocamentos que o 

interrogativo acarreta junto às fronteiras do pensar e do agir. A 

voz possessa, que não esconde mais seus ímpetos de grito e dúvi-

da, arrisca-se contra a atmosfera que invisivelmente mantém as 

estruturas de poder, ordem e alienação. São discursos oriundos dos 

processos de silenciamento e que na obra funcionam como ratifi-

cadores dos desejos de transpor as verdades estabelecidas e resistir 

ao meio, ao grupo, à instituição e à sociedade. O discurso proposto 

por América questiona e propulsiona a ação ante a passividade e 

a inércia em que se encontram os meios. Esse discurso funciona 

como uma voz que articula e desestrutura o sistema imposto e as 

regras sociais devidamente seguidas à mercê de um silêncio quase 

interminável que rege o espaço no qual a personagem habita. As 

perguntas que emergem do texto agridem de forma direta o aspecto 

inquestionável da instituição religiosa, e, por amplitude, qualquer 

outro sustentáculo de poder e conformidade que se alicerça em 

verdades absolutas. O texto alerta sobre os sistemas castradores dos 

ímpetos de liberdade: “Será que uma ideia pode ser tanto como se 

fosse outro dentro da gente?” (Hilst, 2008, p.35).

América é interrogada pelo Monsenhor e, para se fazer enten-

dível, relata a história de Eta e Dzeta. Como se fosse uma espécie 

de Sherazade, mas com apenas uma história, cria um suspense que 

envolve o prelado. Essa história será inserida performaticamente no 

contexto por América, que a transforma em plano de ação (mesmo 

que depois seja manipulada). Para destacar essa intervenção, recor-

remos à rubrica que a autora utilizou para sua inserção:

América, ainda com certa precaução, vai inventar uma estória 

porque sabe que a única maneira de dizer o que pensa é inven-

tar uma estória nos moldes tradicionais, inventando pais mais ou 

menos normais e um irmão mais velho para que o Monsenhor dê 

maior importância ao relato. Eta e Dzeta são para América apenas 

símbolos de sua história, mas o Monsenhor vai encarar tais símbo-

los de maneira diversa, dando-lhes uma nova realidade, realidade 

essa insuspeitada para América. (Hilst, 2008, p.43) 

Miolo_Em_torno_de_Hilda_Hilst_(GRAFICA)-v5.indd   34Miolo_Em_torno_de_Hilda_Hilst_(GRAFICA)-v5.indd   34 22/01/2016   18:02:1022/01/2016   18:02:10



EM TORNO DE HILDA HILST  35

A história relatada é a de duas máquinas que se alimentam de 

luz e andam dentro de uma caixa de “matéria brilhante”, percor-

rendo sempre o mesmo caminho ciclicamente, sem nunca desviar 

o percurso. Assim vivem e, desse modo, são observadas constan-

temente por um vigia. Nada modifica o comportamento dessas 

criaturas, que por seu modo de funcionamento metaforizam a 

forma esperada de reação da personagem, até o dia em que param 

o movimento perpétuo por seis segundos, assim como no desfecho 

parará América – só que para sempre. Num primeiro momento, 

essa história criada aponta para uma simbologia de transformar a 

ficção em realidade fazendo transitar vozes impedidas num plano 

“real” (o da cena) para explicitá-las no plano ficcional. Esse método 

de “dizer não dizendo” evidencia referências a essas duas criaturas 

no campo “científico”, teatralizando o percurso contínuo ao qual 

a protagonista estava submetida e não poderia desobedecer. No 

entanto, logo veremos que a forma como os outros personagens 

absorvem e se apoderam dessa analogia acaba por desconstruir esse 

sentido sígnico, ampliando os indícios de funcionamento do domí-

nio totalitário do poder. Tal situação nos faz pensar nas inúmeras 

vezes em que os jovens têm se revoltado ao longo da história e logo, 

também, têm sido utilizados para os fins conservadores de manu-

tenção do sistema.

Essa história e suas implicações foram o recurso utilizado pela 

autora para interferir na ação dramática e aludir ao objetivo pri-

mordial, que era delegar ao texto consonâncias que remetessem 

aos teoremas. “O colégio é sugerido em linhas esquemáticas, geo-

métricas, de que nasce um ambiente ascético, nu, como o mundo 

das ficções científicas” (Vincenzo, 1992, p.37). Essa intervenção, 

científico-ficcional, permite à autora dizer o que pensa diante do 

interrogatório. Aliás, não seria esse o mecanismo de deformar e 

contornar realidades, inventando outros planos situacionais que, 

no percurso escritural do teatro de Hilda Hilst, lhe possibilita dar 

vazão aos discursos e interrogações que inquietam o pensamento? 

Após essa intervenção metanarrativa, os planos se movimentam 

e dão a impressão de estar suspensos, enquanto os personagens se 
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transformam uns em outros de acordo com a circunstância que os 

envolve. As duas máquinas não são vistas pelo público porque estão 

dentro de uma caixa, mas percebem-se suas oscilações e ruídos (ele-

mentos sonoros do texto). Hilst espetaculariza a cena e, dessa ma-

neira, acontece o jogo de realidades, no momento em que América 

interfere na história dessas figuras de porosa simbologia, ou seja, 

no plano e projeção de cena que a própria personagem inventou. 

No entanto, a história contatada passa a ser manipulada pelo Mon-

senhor e as Cooperadoras. Sobre essa inversão, Vincenzo sublinha:

É preciso, portanto, impedir que pense, castigá-la, ou, num 

lance político mais inteligente, integrá-la. Justamente por suas qua-

lidades excepcionais, América pode ser de grande utilidade. Deve 

ser aproveitada. Como conseguir isto? É a própria América quem, 

sem o saber, lhes fornece ideias. (Vincenzo, 1992, p.38)

O plano de manipulação passa a protagonizar a história e todos 

os personagens começam a agir em função dele, manipulando o que 

América desvendou. O crítico Alcir Pécora, no prefácio do Teatro 

completo da autora, pontua:

A nota Hilstiana mais interessante não é, como se poderia espe-

rar, a denúncia da repressão institucional sobre os jovens, mas 

sobretudo a atenção concentrada sobre a possibilidade terrível de 

que justamente os jovens mais criativos possam ser cooptados ou ter 

a sua imaginação posta a serviço de processo repressivo. Quando a 

personagem “América” inventa “Eta” e “Dzeta” supondo demons-

trar sua imaginação, sua diferença em relação aos padrões anódinos 

da instituição, ela involuntariamente fornece as condições para 

uma repressão muito mais eficaz que a existente até então. (Pécora, 

2008, p.10)

A estratégia lançada é a de, em vez de castigá-la, assimilar a inte-

ligência de América a favor da instituição. À personagem é ofereci-

do o cargo de vigilante da classe, visando a uma mudança às avessas, 
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sem mexer nas aparências. A partir de então, há uma mudança 

brusca de comportamento na protagonista, inclusive quando esta é 

submetida a um julgamento pelo Inquisidor (que anteriormente era 

o Monsenhor). América passa a contradizer todo o seu ideário e a 

servir então de cobaia nesse laboratório instituído pelo poder, sendo 

investigada e obrigada a demonstrar abstrações por intermédio de 

equações que lembram as da pós-lógica.

Os delírios de América, misturados com as vozes da consciên-

cia, são repetidos e impelidos por uma imposição científica que 

toma conta da cena. América profere palavras sem nexo, mas flui-

damente projetadas no imagético pensamento produzido em cir-

cunstâncias de repressão:

América (ainda falando consigo mesma, como se o Inquisidor 

não estivesse presente, comovida, sombria): Os olhos velhos e a 

vontade de amar sem saber como. Crescemos tanto as duas, tão 

inutilmente. Crescemos tanto que nem mais nos abraçávamos, nem 

sorríamos, como acontece àqueles que se amam. Eu dizia: Dá-me 

um pouco de ti, eu tenho sede. Tenho os olhos pisados de sonhar. 

(Hilst, 2008, p.95)

Nessas circunstâncias, a Superintendente e as cooperadoras re-

solvem eliminar metaforicamente América, cobrindo-a com um 

camisolão por onde a cabeça não passa: “E pode pensar à vontade 

agora... Mas naturalmente, sem a cabeça” (Hilst, 2008, p.68). Pos-

teriormente, nos desmembramentos que a trajetória vai tomando, 

em momento de aparente cansaço, América transmuta-se na figura 

da própria autora, que verbaliza poemas próprios rejeitando o ca-

minho de racionalismo operante imposto:

De luto esta manhã

Por vós, por vossos filhos

E não pelo meu canto nem por mim

Que apesar de vós ainda canto.

Terra, deito a minha boca sobre ti.
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Não tenho mais irmãos

A fúria do meu tempo separou-nos

E há entre nós uma extensão de pedra.

(Hilst, 2008, p.69)

Torna-se nítida a mistura dos gêneros literários e da fusão cons-

tante entre traços biográficos e instâncias do ficcional (os poemas 

de Hilst são inseridos como fala da personagem). Essa característica 

outorga à escrita da peça indícios de autoria de um autor-performer. 

Por outro lado, agrega-se a voz da América “personagem” à da 

América “continente”, tantas vezes colocada à prova por sistemas 

de opressão e impedida de dar voz à liberdade, o que confere à peça 

um caráter de performance política.

No desfecho, América é levada a um interrogatório, onde a 

alertam para o fato de que Eta e Dzeta também registram nível 

de consciência, enquadrando condutas. No auge dos mecanismos 

opressivos, as cooperadoras não “atentam” para a morte de Améri-

ca. Das instâncias que a peça instaura e evoca, fica o caráter revolu-

cionário da protagonista e os seis segundos em que as duas máquinas 

do plano fantasioso param, desobedecendo à ordem contínua im-

posta como inerente a seu funcionamento. Amplia-se com a morte 

da personagem a captura de outros desses seis segundos em que 

cessa a conformidade à qual somos impelidos na utopia de um novo 

caminho ou na construção de outra América. 

Manobras do invisível: O verdugo

A peça O verdugo teve duas versões. A primeira, que remonta 

ao texto original, foi laureada em 1969 com o Prêmio Anchieta de 

Teatro, razão pela qual foi editada no ano subsequente. A outra ver-

são é uma adaptação realizada com o diretor da montagem realizada 

em 1973, Rofran Fernandes, resultando da incorporação de novos 

elementos ao texto espetacular. Nessa peça, é vertida uma dinâmica 

de representação sobre determinadas problemáticas do contexto so-
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ciopolítico. A partir de fatos, conjunturas e metáforas situacionais, 

organiza-se um tratamento estético que procura ultrapassar siste-

mas autoritários por meio do conteúdo e da forma escolhida – os 

quais, nessa peça, sem dúvida são indissociáveis.

Nessa vertente de transposição, a peça assume uma demons-

tração direta do contexto a partir de uma estrutura dramatúrgica 

linear, enquanto, por outro lado, organiza características que rom-

pem com o realismo, remanejando assuntos para espaços longín-

quos – no caso, um vilarejo que remete ao mesmo tempo a qualquer 

lugar e a lugar nenhum. A partir de um olhar distanciado daquilo 

que vemos, a peça apresenta uma imagem deslocada que se poten-

cializa em sua aparente inatingibilidade. As duas formas (a história 

linear e a imagem deslocada) constroem uma estratégia textual. 

De modo indireto observa-se o visível e o invisível das relações, 

os fatos alternados de uma conspiração e a hierarquia que suspende 

instituições à custa de uma massa subalterna. Nessas configura-

ções, a cena se constitui de uma série de elementos que denunciam 

o modelo social autoritário “que decide a vida ou a morte dos seres 

humanos” (Agambem, 2010). No entanto, o material invisível per-

meia a formação dos poderes e da engrenagem que sustenta a ordem 

vigente. É a instância do invisível que abre perspectivas no desfe-

cho, exatamente o contrário do que aconteceu em A possessa, onde 

as forças advindas da história inventada se convertem em mantene-

doras do sistema.

A espacialidade em O verdugo parece se distanciar para então 

aproximar todo e qualquer resquício. “Em algum lugar triste do 

mundo” (Hilst, 2008, p.367) se dá o impasse de uma profissão não 

muito comum: um verdugo, cujo ofício é liquidar condenados pela 

justiça oficial dos homens. Na peça, o verdugo se nega a desem-

penhar sua função porque o acusado mexeu com seu pensamento 

numa dimensão que lhe escapa dos princípios. Sente que o conde-

nado é diferente dos outros: “O homem tem um olhar... um olhar... 

honesto. [...] Limpo, limpo por dentro” (Hilst, 2008, p.370).

Nessa peça, Hilst propõe sentidos que ultrapassam o acompa-

nhamento da história. O que de fato fez este homem, ao qual se 
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condena, ou que crime cometeu? É o deslocamento estrutural que a 

autora maneja para que adentremos no situacional invisível da peça 

que coage o enredo. Na conversa familiar inicial, onde os fatos são 

servidos na mesa como prato principal a ser devorados por alguns 

(e para o amargo jejum de outros), as táticas do invisível são alçadas 

como uma torrente de interrogações que permeiam a peça toda. 

Ninguém sabe direito qual foi a falta grave impelida pelo tal homem 

e que o levou à condenação. Esse traço performático não só leva o lei-

tor/espectador a especular sobre os atos do personagem como tam-

bém reconstrói o percurso óbvio de colocar em pauta os mecanismos 

de formulação, determinação e execução das leis. O homem está na 

mesma condição do personagem de Diante da lei (1916), de Kafka.

Sobre o que o homem cometeu, a autora deixa faiscar ainda no 

início da peça: “Ele pôs fogo em todo mundo. Fogo, só isso” (Hilst, 

2008, p.368). Evidentemente, a palavra fogo incendeia muito mais 

que as chamas poderiam fazer. Principalmente por seus ímpetos 

de atiçar ideários presentes em nosso imaginário massacrado por 

guerras e autoritarismos. O que o homem fez foi falar, só falar. A 

performance do texto recobra aqui seu teor mais acentuado por meio 

do poder da palavra. Como protagonistas do plano, aparecem o 

funcionário que se nega à função de matar e seu filho, que o apoia 

em sua decisão, além do acusado que, performaticamente, recobra 

visibilidade pela palavra que proferiu.

No contexto da peça, a simbologia do poder é imposta como 

ação a ser cumprida, sem extensão aos porquês de suas demandas 

e sem limites para fazer que ela se cumpra segundo o desejo de 

autoridades superiores e que nunca se mostram. Diante do conflito 

imposto pela negação do verdugo, os juízes não ensaiam muito e 

logo propõem o suborno:

Juiz velho: Procure entender... escute. O senhor terá regalias.

Verdugo: Mas nunca foi preciso qualquer coisa além daquilo 

que eu ganho para fazer o meu serviço. 

Juiz jovem: Mas... como é um caso difícil, nós entendemos que 

será justo ajudar o senhor. (Hilst, 2008, p.368)

Miolo_Em_torno_de_Hilda_Hilst_(GRAFICA)-v5.indd   40Miolo_Em_torno_de_Hilda_Hilst_(GRAFICA)-v5.indd   40 22/01/2016   18:02:1022/01/2016   18:02:10



EM TORNO DE HILDA HILST  41

A tentativa de suborno desmascara não só um sistema, mas todo 

o histórico de uma sociedade que se ergue à custa deste tipo de prá-

tica. O suborno não é oferecido só à família e ao povo da Vila, mas 

também, num desdobramento performático, é estendido até nós. 

Estamos todos diante de tantos “acordos invisíveis” que sabemos 

dessa natureza. Na peça, a personagem da Mulher (submissa e su-

balterna à própria condição) é a primeira que se vende:

Mulher: Quanto é o auxílio, Excelências?

Juiz jovem: É... de alguns milhões.

Mulher: Alguns milhões?

Juiz velho: Doze... treze.

Filha: Meu Deus! Meu Deus! (Hilst, 2008, p.384)

A Mulher, diante do valor que permitiria seus sonhos de con-

sumo, apresenta-se então para substituir o marido e, segundo ela 

própria, para “cumprir a lei”. Julga-se apta por ter a mesma esta-

tura do marido e assinala que não terá problemas porque no ce-

rimonial de execução o verdugo sempre usa um capuz. A família 

subornada resplandece ante a “grande luz” dos que têm mais sobre 

a miserabilidade de quem só é esvaziado pela fome. Não é um retra-

to de nossa miséria, mas um plano fílmico, vivo e contínuo de uma 

América Latina constantemente subornada. Mas a questão é que o 

preço da dignidade é muito mais complexo do que simplesmente 

classificar vendidos e não vendidos. A história é muito mais abissal 

e é por essas funduras que o verdugo se expõe e, inclusive, se ofere-

ce para ser a vítima no lugar do homem. A iminência da morte é a 

única que parece capaz de garantir a liberdade do outro. Diante da 

proposta financeira, além da Mulher, a Filha e o Noivo também se 

mostram remoídos pela expectativa de melhora nas condições em 

que vivem, surgindo assim inúmeras justificativas para o aceite do 

dinheiro ilícito:

Filha: Pai, o homem já morreu. Não somos nós que vamos 

matá-lo. Ele já está morto. Só falta a terra cair em cima do cara.
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Verdugo: Está vivo. Igual a mim.

Filha: [...] O senhor é... bom demais... e os outros pisam em nós 

quando não se tem dinheiro. (Hilst, 2008, p.397-8)

A fala da personagem remete a um estudo da situação das per-

sonagens estruturantes do plano geral da arquitetura textual. As 

personagens não são nomeadas, mas postuladas segundo a fun-

ção que exercem ou a categoria a que pertencem no interior do 

sistema familiar/social e, principalmente, numa esfera de poder 

sócio/capital. Assim, de um lado temos os que compõem a fa-

mília do verdugo: o filho, a filha, a mulher e o futuro genro. Do 

outro, a representação clássica do poder: os dois juízes, o velho e 

o mais jovem. Papéis definidos que, antes de articular quaisquer 

possibilidades de nomes, determinam os níveis de superioridade e 

subalternidade: “Verdugo: Eu acho que o homem não merece, os 

senhores entendem? [...] Juiz jovem: Mas não é a vila que julga o 

homem. Pra isso nós existimos. Já dissemos, foi tudo dentro da lei” 

(Hilst, 2008, p.383).

O imagético da constituição do que seria a figuração dos coio-

tes aparece gradativamente, fortalecendo o aspecto performático 

do texto que integra o lado instintivo do animal, a força e a garra 

resistentes às imposições e ortodoxias. O coiote, que também 

ganha recorrência digna de um personagem ou figuração dentro 

da peça, suscita a força corregedora de atos em uma estrutura que 

traz estranhamentos à trama, criando outra espetacularidade para 

justamente agir num terreno de pouco conforto. Essa gradação vai 

desde a denominação de “coiotes” até a explicação do filho sobre a 

razão de tal denominação:

Filha: Pois eu não entendia o que ele falava.

Filho: Não mente. Você sabe muito bem o que ele falava.

Juiz Velho: Ele não respeitou vocês. Ele insultava vocês.

Verdugo: Insultava? Não sei disso.

Juiz jovem: Ele chamava vocês de coiotes. (Hilst, 2008, p.394)

[...]
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Filho: Ele dizia que os coiotes não costumam viver eternamente 

amoitados. Que é preciso sair da moita. [...] Para que vejam as nos-

sas caras de coiotes e respeitem a gente. E se nos respeitarem, nós 

poderemos um dia... achar o nosso corpo de pássaro e levantar voo. 

(Hilst, 2008, p.394-5)

Nada fica claramente exposto, mas tudo é notório. Esse é o 

triunfo performático no qual se insere o texto O verdugo. As figu-

ras da representação ficam abaladas, enquanto cresce uma força 

diante do invisível, que por sua vez se circunscreve no plano do 

não tratado, da evocação de forças de aliança e cisão. A prioridade 

das manobras que Hilst executa na invisível presença do homem 

condenado, na sua também inaudível fala e na movediça força im-

pelida sobre as garras do coiote faz surgir uma força subjacente 

que vive sob o conflito representacional. Performam-se as incerte-

zas da história e as novas ideias que oferecem paradigmas propul-

sores de ideologias de resistência.

O primeiro ato se encerra com a mulher aparecendo já vestida de 

verdugo, contrapondo qualquer julgamento superficial ao duelar 

com os subtextos de pessoas, famílias e estados que se vendem pelo 

sonho da “dignidade” contornada pela estrutura selvagem que rege 

o sistema capitalista. Hilda Hilst também utiliza sua força poética 

na construção da personagem do verdugo, recheando-o de investi-

das que vão da sua inserção social enquanto ser político ao lírico de 

suas impressões, sentimentos e utopias. 

O verdugo se sensibiliza com tudo o que está vivo. A subversão 

poética a partir da condição constituinte do ofício do personagem e 

a predileção pelos ideais libertários ameaçados são colocadas pela 

autora como geradores do conflito. O verdugo se desnuda na condi-

ção de ser comovido. Assim, o potencial de sensibilidade que a obra 

confere ao personagem é o que Hilst procura produzir como indício 

de uma vida mais humana e menos taxativa:

Verdugo: O homem está vivo. Essa lei dos homens não conta.

Filho: Essa é a única lei que conta. O senhor não viu?
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Verdugo: Ele apertou a minha mão. Ele apertou a minha mão 

de um jeito.

[...] 

Filho: Falou?

Verdugo: Sim.

Filho: O quê, pai?

Verdugo: Nós somos um só. Eu e você somos um só. (Hilst, 

2008, p.400-1)

No segundo ato, as estruturas que movem a peça são ampla-

mente abaladas, seja pela descoberta do suborno, pelo desmascara-

mento da mulher ou pela substituição do condenado pelo próprio 

verdugo. É também no segundo ato que o suborno se estende, 

quando então o povo é comprado, aprovando a execução. 

Nessas revelações em praça pública, Hilst vale-se de uma so-

breposição que circunda valores de ética e moral, vida e morte, 

resistência e calúnia. O discurso libertário em performance fica 

nas confusas garras capazes de subverter o subalterno. Os ideários 

proféticos do homem que se antecipa em nome de uma ideia parece 

ser o pilar que conspira para uma revolução das estruturas e con-

fronta dois mundos: o dos coiotes, aliado às ideias libertárias, versus 

o mundo do vilarejo, exposto numa microrrepresentação do espaço 

macro do autoritarismo e da supremacia do poder de consumo que 

tudo compra. 

O mundo dos coiotes é o natural, capaz de desestruturar o pen-

samento e os moldes do que se tem como imutável. Por isso, qual-

quer plano que o fomente pode parecer tragicamente perigoso. Esse 

mundo não é só uma metáfora textualmente explorada pela autora, 

mas uma força que existe no interior de quem resiste. Pouco se sabe 

desse universo e talvez seja por isso que o texto se torne difícil de ser 

montado. Não é tarefa fácil evidenciar essas manobras do invisível 

no palco, localizadas em outro lugar que o sujeito não costuma ver 

nas formas teatrais conhecidas. Por isso, as críticas que Hilst rece-

beu em virtude da montagem de 1973 são questionáveis:
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Com um drama tão pouco convincente e quase sem pés na terra, 

o espetáculo procura sobreviver pela valorização dos interlúdios 

poéticos. [...] Uma peça escrita aparentemente sem compromisso 

com nenhuma tendência teatral, mas também absolutamente sem 

compromisso com as experiências do dia a dia. (Lima, 1973)

A crítica de Mariângela Alves Lima parece incoerente quando 

são consideradas as inúmeras problemáticas que a peça desenvolve 

e, principalmente, quando escutamos as palavras de Didi-Huber-

man: “devemos fechar os olhos para ver quando o ato de ver nos 

remete, nos abre a um vazio que nos olha, nos concerne, e em certo 

sentido, nos constitui” (Didi-Huberman, 1998, p.31). Entendemos 

que as correspondências que a resenha crítica observa como con-

trárias a um pleno entendimento são, na verdade, o triunfo maior 

da peça. Nessa obra, a contextualização acontece por outros in-

termédios que não a correlação. Por isso, talvez a opção da autora 

por colocar, na palavra do condenado, frases confusas de desfecho: 

“Homem: Eu não soube dizer. Eu não soube dizer como devia. Eu 

não me fiz entender. [para o verdugo]. Faz o teu serviço” (Hilst, 

2008, p.424).

As duas mortes que ocorrem em O verdugo, a do executor e a 

do executado, são produto das barbáries que a violência proclama 

diante de sistemas autoritários que atuam longe dos interesses das 

comunidades sociais, onde tudo aquilo que se mostra exceção e 

contrário ao que já está sofre as penalizações que a vigência decreta. 

Mas não é na figura violenta das mortes que Hilst apoia o efeito 

performático da peça, mas na presença do que provoca o ato de 

violência:

Nesse instante entram na praça os dois homens-coiotes. [...] 

Ficam de frente para o público, examinam o público fixamente e 

depois voltam as cabeças em direção ao patíbulo. Tem-se a impres-

são de que não foram vistos por nenhum dos cidadãos, nem pelos 

juízes etc. Apenas o filho do verdugo dá a impressão não só de que 

os conhece, mas de que os esperava. (Hilst, 2008, p.427)
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É nesse referencial que se circunscreve o desfecho suspenso da 

peça. O filho do verdugo olha para os homens-coiotes. Em seguida, 

olha pela última vez o corpo do pai e anda em direção aos homens. 

Esse ato é a negação daquele mundo determinado por uma hierar-

quia que estabelece o controle por meio do suborno, onde a ideia é 

esmagada pelo autoritarismo, ainda que isso implique a morte de 

outros. O caminho que o filho percorre junto aos homens-coiotes é 

uma estrada performática de desvio e resistência. Essa estrada confe-

re à obra conotações abertas de interpretação, completude e coletivi-

zação de forças para as interpretações possíveis do leitor/espectador. 

Partindo das contribuições de Derrida na obra A escritura e a 

diferença (1971) e das teorizações que apontam para a retomada do 

signo não como uma estrutura fixa incorporada a um sistema está-

vel, mas acrescido a contextos anteriores (passados) e posteriores 

(futuros) que operam em uma desintegração de sua própria unida-

de, permanência e estabilidade para falar de outra coisa, é que pen-

samos que O verdugo permite um diálogo com o conceito de obra 

aberta de Umberto Eco (1991). Os textos sistematicamente escritos 

sob essa égide continuam sendo reinventados pelas múltiplas inter-

pretações que deles são feitas. Tais interpretações são possíveis no 

terreno ambíguo da pluralidade de significados que convivem num 

só significante, mas estão de maneira lacunar sugeridas no texto 

pela autora, possibilitando uma gama de completude por parte do 

leitor/espectador. 

O texto está, pois, entremeado de espaços brancos, de interstí-

cios a serem preenchidos, e quem o emitiu previa que esses espa-

ços e interstícios seriam preenchidos e os deixou brancos por duas 

razões. Antes de tudo, porque um texto é um mecanismo pregui-

çoso (ou econômico) que vive da valorização de sentido que o desti-

natário ali introduziu. (...) Em segundo lugar, porque à medida que 

passa da função didática para a estética, o texto quer deixar ao leitor 

a iniciativa interpretativa, embora costume ser interpretado com 

uma margem de univocidade. Todo texto quer que alguém o ajude 

a funcionar. (Eco, 1991, p.37)
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A figura do coiote é um dos indícios performáticos mais re-

correntes do segundo ato e que vem a deixar em lacunas toda a 

suposição de condenação e de desfecho pessimista que emergiu no 

contexto anterior da trama. Fica nítido que o homem condenado 

era uma figura de resistência que procurava alertar os outros sobre 

sistemas e opressões. A matéria invisível que a autora faz surgir 

como maneira de refletir sobre o que já está é o que sustenta a peça. 

O elemento performático do texto reincide sobre as significâncias 

do revelar em risco, do abrir interpretações e lançar ultimatos de 

ruptura, contrapor. O filho segue os homens-coiotes numa proje-

ção de outra expectativa de pensamento, onde a reflexão e o resistir 

apresentam suas garras. No contexto, amplia-se o convite até nós 

num novo giro performático.

Tecendo algumas palavras finais

Nas duas peças, o letal possui um papel fundamental por marcar 

o limite da existência, remetendo a um estado de controle que viola 

essa fronteira intransponível. Em A possessa, a personagem, que 

abria as comportas da revolta, morre interrogada, vigiada. América 

não deixa nenhuma pessoa que a substitua, só fica a lembrança da 

força derrotada e o alerta às manipulações que o poder pode exercer 

sobre nós. Em O verdugo, o pai e o homem morrem sob a custódia do 

povo manipulado pelos representantes de um poder que é presente – 

mesmo sem o estar. Mas fica o filho, que continuará a construção de 

uma maneira de viver sugerida pelos dois executados. Isso permite 

visualizar a possibilidade de outro mundo, negada em A possessa.

A morte se eleva como um pretexto abissal para ser retomada 

no palco, abrindo assim significações para os riscos que a perda da 

liberdade implica. Nas duas peças, o caminho trágico previamente 

montado nos permite lê-las como alternativa aos arbítrios do pen-

samento. Tanto em O verdugo quanto em A possessa a morte faz o 

trajeto do eu ao outro, do particular ao coletivo, gerando alternati-

vas de reconstrução dos modelos impostos. 
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