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Como se tudo o mais me permitisses

A mim me fotografo nuns portões de ferro

Ocres, altos, e eu mesma diluída e mínima

No dissoluto de toda despedida.

(Hilst, 2004, p.43).

Toda obra lírica é, em sua essência, uma fala de si. Em grada-

ções múltiplas, por razões históricas ou por objetivos específicos, 

a lírica é a manifestação literária mais proeminente do eu, o espaço 

privilegiado da expressão do sujeito em seu âmbito mais pleno. “A 

subjetividade lírica, por natureza introvertida, é essencialmente 

narcisista” (Combe, 2009-2010, p.115), mesmo que esse narcisis-

mo se revista em diferentes espectros, como a romântica confissão 

íntima de momentos vividos que Goethe (1986) preconizava em 

Poesia e verdade, ou a expressão e a síntese superior da interioridade 

de uma individualidade incontestável que Hegel (2004) admitia 

como essência do gênero lírico. Se, no momento moderno, o sujeito 

lírico supostamente tornou-se um “Eu fragmentário, descontínuo, 

especialista em fugas, iniciado em lutos” (Benn, 1985, p.8), e a 

expressão lírica moderna implicava ceder a regras como as que T. 

S. Eliot recomenda em “Tradição e talento individual” como ideal 
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para a evolução do artista, tais como “um contínuo autossacrifício, 

uma contínua extinção da personalidade” (Eliot, 1989, p.42), im-

pondo uma “teoria impessoal da poesia”, o gênero lírico, de manei-

ra sutil ou escancarada, sempre traz à cena a trama da subjetividade.

Nesse trajeto de inscrição de uma subjetividade, ou da fratura 

dessa subjetividade, o poema lírico apropria-se algumas vezes de 

formas de escritas de si, tais como o diário, o autorretrato, as con-

fissões, as cartas, entre outras que fazem parte daquilo que Leonor 

Arfuch (2010) afirma compor o “espaço biográfico”, conceito que 

ela encena a partir das teorias de Lejeune e Bakhtin, e que se vincula 

a uma ideia de simultaneidade, buscando 

[...] relações, em presença e ausência, entre formas com grau diverso 

de proximidade, relações nem necessárias nem hierárquicas, mas 

que adquirem seu sentido precisamente num espaço/temporização, 

numa simultaneidade de ocorrências que por isso mesmo podem 

se transformar em sintomáticas e serem suscetíveis de articulação, 

ou seja, de uma leitura compreensiva no âmbito mais amplo de um 

clima de época. (Arfuch, 2010, p.58)1

Os exemplos da inserção dessas formas na lírica são significa-

tivos na literatura brasileira, tais como as confissões de Gregório 

 1 Arfuch propõe que as seguintes “formas” autobiográficas podem ser encontra-

das nesse “espaço”: “biografias, autorizadas ou não, autobiografias, memórias, 

testemunhos, histórias de vida, diários íntimos – e, melhor ainda, secretos –, 

correspondências, cadernos de notas, de viagens, rascunhos, lembranças de 

infância, autoficções, romances, filmes, vídeo e teatro autobiográficos, a cha-

mada reality painting, os inúmeros registros autobiográficos da entrevista 

midiática, conversas, retratos, perfis, anedotários, indiscrições, confissões 

próprias e alheias, velhas e novas variantes do show (talk show, reality show), 

a videopolítica, os relatos de vida das ciências sociais e as novas ênfases da 

pesquisa e da escrita acadêmicas” (2010, p.60). Essa autora reconhece que há 

indubitavelmente um “retorno do autor” (contrapondo-se à ideia de morte 

do autor de Barthes), o que inclui os “bastidores” da criação literária. Assim, 

considera também as entrevistas, a confissão antropológica ou o testemunho, 

ou seja, aquilo que chama de “ego-histórias”, expressão tão contemporânea e 

tão contraditória, e que, em sua maior parte, se dão no espaço midiático.
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de Mattos, a poesia autobiográfica de Drummond, os testamentos 

e epitáfios de Jorge Wanderley, as cartas e diários poéticos de Ana 

Cristina César, os autorretratos, diários e autobiografias de Arman-

do Freitas Filho, os balanços de Paulo Henriques Britto e, mais re-

centemente, de Antonio Cícero. Essas manifestações do eu no texto 

lírico trazem à tona importantes dilemas que perpassam as teorias 

da poesia, pois polemizam as incômodas referências biográficas no 

gênero, que se tensionam todo o tempo com a inalienável força da 

linguagem lírica. No intercâmbio entre um e outro, formula-se uma 

irresoluta questão sobre o sujeito lírico e seus deslimites.

Certo, porém, seria dizer que no século XX esse cenário parece 

ter se intensificado, não somente pelas explícitas cadências meta-

linguísticas da poética moderna, mas também pelos exercícios cada 

vez mais ousados de revide do sujeito, que, colocado sob suspeita 

em várias instâncias ideológicas, ainda insiste em dizer na lírica que 

aí se encontra seu gesto mais absoluto. 

Essa é uma das questões imprescindíveis que circundam a obra 

da paulista Hilda Hilst, poeta que começa a escrever nos anos 1950 

e prossegue pelos 50 anos subsequentes, sob influência de autores 

que comungaram e divulgaram a estética moderna, consolidando-

-se como uma autora de subjetividade densa, expressa em uma 

linguagem de tessitura fortemente imagética e mítica. 

Hilda Hilst estreia em um momento em que a poesia brasileira 

se deixava conduzir por uma direção estetizante, marcada por uma 

geração que idealizava a “poesia pura” em um momento de confli-

tos políticos desagregadores não somente no país, mas também no 

panorama mundial. Diante dessa configuração histórica, a autora 

publica Roteiro do silêncio (1959), registrando o desconforto desse 

tempo já na primeira seção do livro, denominada “É tempo de parar 

as confidências”. Nesta que será considerada por Hilst sua primei-

ra obra poética de fato, o poeta, “assombrado com as ausências” 

(Hilst, 1980, p.250), decide “fazer parte da paisagem” (Hilst, 1980, 

p.250), o que o levará ao pressuposto silêncio de suas expressões 

subjetivas. No entanto, as outras partes do livro se voltam para uma 
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das constantes da poesia hilstiana, a lírica amorosa, que de modo 

algum consegue abolir as “confidências”.2 

As “confidências” voltam em 1961, quando Hilst publica Ode 

fragmentária, cujo primeiro poema, “Testamento lírico”, pode ser 

considerado uma “autobiografia”, termo aqui tomado não exata-

mente em sua especificidade, mas a partir da concepção de uma 

narrativa que não destaca fatos de uma vida, mas as escolhas e per-

plexidades que derivaram em expressão poética: 

Se quiserem saber se pedi muito

Ou se nada pedi, nesta minha vida,

Saiba, senhor, que sempre me perdi

Na criança que fui, tão confundida.

À noite ouvia vozes e regressos.

A noite me falava sempre sempre

Do possível de fábulas. De fadas.

O mundo na varanda. Céu aberto.

Castanheiras douradas. Meu espanto

Diante das muitas falas, das risadas.

Eu era uma criança delirante.

Nem soube defender-me das palavras.

Nem soube dizer das aflições, da mágoa

De não saber dizer coisas amantes.

O que vivia em mim, sempre calava.

E não sou mais que a infância. Nem pretendo

Ser outra, comedida. Ah, se soubésseis!

 2 Esse primeiro silêncio de Hilda Hilst, silêncio que mesmo pressupondo a 

negação da fala ainda encontra o que dizer no discurso poético, encontrará seu 

segundo momento quando, em protesto à situação política do país, a autora 

recusa-se a publicar poesia lírica durante um período de doze anos (1962 a 

1974), voltando-se para a escrita do teatro e da ficção. Fica patente, nesse 

protesto, a vocação política dessa poesia que grita em seu silêncio, o estraça-

lhamento do sujeito em uma sociedade que não permite a liberdade de sua 

expressão mais íntima.
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Ter escolhido um mundo, este em que vivo,

Ter rituais e gestos e lembranças.

Viver secretamente. Em sigilo

Permanecer aquela, esquiva e dócil.

Querer deixar um testamento lírico

E escutar (apesar) entre as paredes

Um ruído inquietante de sorrisos

Uma boca de plumas, murmurante.

Nem sempre há de falar-vos um poeta.

E ainda que minha voz não seja ouvida

Um dentre vós, resguardará (por certo)

A criança que foi. Tão confundida. (Hilst, 1980, p.208)

“Testamento lírico” é um poema que descreve as camadas mais 

densas e essenciais de um sujeito, para explicar as particularidades 

de sua poesia. De certa forma, aos moldes do Bildungsroman, pode-se 

dizer que esse poema é uma poesia de formação, no qual a essência de 

uma personalidade poética é exposta em seus passos mais decisivos, 

e os fatos da vida são inseridos para justificar as escolhas da escrita 

lírica. O “testamento lírico” deixa para o leitor o retrato de uma 

poeta imersa em seu autoconhecimento e na busca de uma expressão 

poética legítima e sincera. Eis a confidência, o primeiro gesto da 

escrita moderna sobre si mesmo, que Rousseau consagrou em suas 

Confissões, voltando à cena para desvendar não somente o eu que 

se representa em uma linguagem lírica, mas os próprios meandros 

dessa linguagem em sua formação.

A partir de Júbilo, memória, noviciado da paixão (1974), livro em 

que retorna ao gênero lírico, Hilda Hilst assume novamente o inti-

mismo, o qual, de fato, nunca abandonou, e seu poema aproxima-se 

mais extensivamente das formas de escritas do eu. A construção de 

uma poética amorosa, que de imediato revigora o gesto confessional 

lírico, é aprofundado não somente na necessidade de uma descrição 

do eu em seus estados mais vulneráveis e importantes, mas também 

na afirmação da identidade feminina, que busca uma voz poética 

para se colocar diante de um jogo amoroso.
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Neste sentido, é pertinente afirmar que, em muitos momentos, 

a linguagem poética de Hilst apropria-se dessas formas, e que o 

autorretrato se destaca dentre essas expressões, trazendo à cena 

aparições de um ser que se compõe na tessitura do discurso poético 

ao se descrever em seus anseios, suas perplexidades e suas nuances 

movediças.

Portanto, é a partir da hipótese de que a obra de Hilda Hilst é 

perpassada continuamente e com bastante regularidade por au-

torretratos líricos que este trabalho se desenrola. Pretende-se aqui 

questionar, através da análise de alguns autorretratos, como essa 

forma de escrita do eu torna-se um procedimento significativo na 

construção poética da autora e leva o leitor a se questionar sobre 

alguns parâmetros da lírica do século XX, tais como: de que forma 

essas expressões (re)configuram a subjetividade poética do século 

XX; ou, como os autorretratos tornam-se procedimentos signi-

ficativos na construção poética da autora ou mesmo nos levam a 

conceber uma hipótese sobre os modos como a lírica moderna se 

apropria dessa forma artística e sobre a reflexão a respeito do sujeito 

lírico nessa poesia.

Para isso, é interessante apresentar primeiramente quais con-

cepções e teorias guiaram as leituras do texto hilstiano aqui expos-

tas, a partir da revisão de algumas reflexões sobre o autorretrato.

1. Os autorretratos e seus reversos

O autorretrato se define como uma das formas de se representar 

a si mesmo, a partir de uma necessidade premente de documentar 

uma possível identidade. Gênero marcado pela estaticidade, pois, 

ao contrário da dinâmica da narrativa – o ato da representação se 

faz a partir da fulguração de um “eu” congelado em um tempo e 

espaço –, esta expressão artística, no âmbito da literatura, propõe-

-se como relacional: ela utiliza mecanismos da arte pictórica para se 

compor, impondo-se, à princípio, como um exercício comparativo 

de interartes. Assim, nessas perspectivas, que se interseccionam, 

Miolo_Em_torno_de_Hilda_Hilst_(GRAFICA)-v5.indd   160Miolo_Em_torno_de_Hilda_Hilst_(GRAFICA)-v5.indd   160 22/01/2016   18:02:1422/01/2016   18:02:14



EM TORNO DE HILDA HILST  161

analisar um autorretrato literário é remetê-lo às artes plásticas e, 

evidentemente, à fotografia. 

Da mesma forma, o autorretrato é duplo e dúbio em sua concep-

ção artística, e, como afirma Lejeune (2008), o eu, nessa expressão, 

apresenta-se como autor e como modelo. A propósito, poderíamos 

acrescentar a esse desdobramento uma terceira instância, a ima-

gem: no autorretrato, o que temos é uma reincidência do eu em 

várias camadas, que passam do referencial ao simbólico.

Para se instituir como sujeito, o eu funciona, no autorretrato, 

como espelho e espetáculo. Mas tal espetáculo não se dirige so-

mente a si próprio. Ao se captar em uma imagem, tornar-se re-

presentação, o ato narcísico acaba por pleitear um interlocutor. O 

autorretrato não somente concentra-se na construção de uma autoi-

magem, mas indica uma forma de sociabilidade. A própria tradição 

da fotografia implica essa via de mão dupla, já que, como forma de 

identificação, segundo Pimentel (2005), originou-se dos processos 

criminais para identificação de suspeitos. A princípio objeto de 

controle, hoje, mais do que artefato indicial e icônico, a fotografia 

é uma das formas de afirmação social, a partir da visibilidade que 

preconiza e que acaba por ser supostamente o principal modulador 

da subjetividade nos dias atuais.

Na atualidade, a incidência de autorretratos, disseminados con-

tínua e exaustivamente pela rede em selfies que documentam toda e 

qualquer ação e estados corriqueiros, indica o que Pimentel (2005) 

apresenta quando pressupõe no autorretrato uma maneira de afir-

mar as identidades em crise na atualidade:

A fragmentação das paisagens culturais de classe, gênero, 

sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que anteriormente 

haviam fornecido as bases para o reconhecimento dos indivíduos 

sociais, parece ter deixado espaço para outras formas de identi-

ficação mais rasas. Esta mudança afeta também as identidades 

pessoais, abalando a ideia que se tem de si próprio como indivíduo 

integrado. Em seu lugar surge um sujeito que abdica do seu corpo 

como meio de relação com o mundo e se hibridiza com a tecnologia 
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que o cerca. Sua ação e presença não se limitam somente ao espaço 

e tempo presentes, relativizando a possibilidade de percebê-lo ou 

defini-lo a partir de sua presença física no mundo. Nesse contexto, 

o autorretrato e as obras autorreferenciais, pensados como discur-

sos onde o artista contemporâneo desenvolve uma reflexão sobre 

o sentido do “eu”, apresentam-se como formas propícias para o 

entendimento de como esse sujeito contemporâneo se percebe. 

(Pimentel, 2005, p.2)

Essa reafirmação de uma identidade em crise, ao ser rastreada 

na literatura que se realiza a partir do século XX, explicaria a explo-

são das escritas do eu neste momento, uma vez que deriva de uma 

concepção de subjetividade que é a “de um sujeito não essencial, 

constitutivamente incompleto e, portanto, aberto a identificações 

múltiplas, em tensão com o outro, o diferente, através de posicio-

namentos contingentes que é chamado a ter” (Arfuch, 2010, p.80). 

Em outras palavras, um sujeito que necessita construir-se por arti-

fício para se perceber sendo. 

A busca de identificações leva a um movimento obsessivo de 

exteriorização. Dessa forma, aquele que se autorretrata propõe-se 

como espetáculo a si e ao outro, pela sua necessidade de autodefini-

ção, e, por conseguinte, autocriação. Ao se desdobrar em imagem, 

o sujeito que se autorretrata estabelece um pacto com o outro, pois 

a imagem é sempre exteriorização, e, portanto, é desse olhar alheio 

de si mesmo ou da perspectiva do outro que sua identidade é tecida. 

A literatura, ao imiscuir entre suas expressões as diferentes for-

mas de escrita do eu, torna-se um instrumento valioso, possibilitan-

do a este sujeito in constructo, paradoxalmente, recursos ficcionais 

para essa autorreferenciação. Assim, diários, cartas, confissões, 

autobiografias, memórias, ao serem apropriados pelo discurso li-

terário, imprimem novas possibilidades para a construção do eu, 

desestabilizando as fórmulas estabelecidas e propiciando novas e 

inusitadas possibilidades de se experimentar o “real”.

Nesse sentido, o autorretrato se destaca por ser uma forma de 

escrita de si que frequenta com bastante assiduidade o discurso lite-
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rário, e é nas modulações líricas que encontra suas mais efetivas ex-

pressões. Para Clara Rocha, o autorretrato, escrita ordenada lógica 

e tematicamente e não cronologicamente, é a forma autobiográfica 

que mais se aproxima das designações do gênero lírico, pois é um 

tipo de expressão em que se destaca o “estatismo descritivo e refle-

xivo”, diferentemente da narrativa, que requer um fluxo contínuo 

e dinâmico.

Pimentel (2005, p.11) admite que “há no autorretrato algo que 

escapa na narrativa”. O que escapa à narrativa e que a lírica realiza 

é justamente a possibilidade de fazer o sujeito se tornar totalmente 

linguagem, pois a subjetividade sempre se diz melhor quando se 

diz por imagens, escapando às conceituações totalizantes, poden-

do, no exercício do retorno da poesia, refazer-se continuamente, 

como o exercício contínuo de tecer-se nos versos que Hilda Hilst 

instaura em sua obra. Pode-se dizer, então, que por sua dupla e 

concomitante inscrição, a de um sujeito e a de uma linguagem, por 

reiterar duplamente o registro de uma individualidade a partir de si 

própria, o autorretrato lírico seria, entre as expressões literárias, a 

forma que possibilitaria a construção de um texto com maior carga 

de subjetividade.

Na poesia de Hilda Hilst, o uso dessa forma de escrita de si re-

laciona-se à construção de uma imagem que, acima de tudo, sub-

mete-se à bela tirania do discurso poético, que é a essência de sua 

formulação, sendo, por outro lado, o fator decisivo para que essa 

construção simbólica do eu apareça embaralhada, sujeita a variações 

e a dissoluções. São autorretratos que implicam que, neste caso, o 

sujeito só se institua a partir da linguagem poética, sendo, por isso, 

um artifício que pode ser a qualquer momento ressignificado.

Em sua lírica, Hilst utiliza essa forma de escrita de si a partir 

de diversas variações que lhe são permitidas, como a prece, a con-

fidência, o testamento, ou outros nos quais o eu apresenta uma 

imagem de si mesmo a partir de seu próprio olhar. 

Em sua longa obra, a autora experimenta diferentes formas que 

o autorretrato pode assumir na poesia lírica. Em Cantares, e espe-

cialmente “Cantares de perda e predileção”, podemos verificar es-
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pelhos, desenhos, pinturas, imagens. Os autorretratos vão tomando 

formas diversas, mas com interessantes configurações que emanam 

de suas compleições. As próprias “especificidades” dessa forma de 

escrita de si aponta para as variações, uma vez que o autorretrato 

apresenta-se como variável e anticanônico, pois, como afirma Clara 

Rocha, “este gênero não possui qualquer horizonte de expectativa, 

porque não obedece a nenhum modelo: cada autor de autorretrato 

(re)começa o trabalho de escrita como se este fosse único no seu 

gênero” (1992, p.42).

De maneira geral, pode-se dizer que os autorretratos dissemi-

nados na obra de Hilst são contaminados pela dissolução que a 

linguagem poética propõe das concepções seguras. Assim, também 

o sujeito que é evocado nesses retratos é difícil de se apreender, e em 

suas fulgurações se mostra sempre escorregadio, múltiplo, “simul-

tâneo”, ou seja, impossível de se determinar de maneira unívoca:

E me fiz máscara, mulher e conjetura. (Hilst, 2004, p.33)

Sou isto: um alguém-nada que te busca. (Hilst, 2004, p.35)

A minha Casa, Dionísio, te lamenta

E manda que eu te pergunte assim de frente:

À uma mulher que canta ensolarada

E que é sonora, múltipla, argonauta. (Hilst, 2001, p.61)

Porque te amo, Dionísio,

É que me faço assim tão simultânea

Madura, adolescente (Hilst, 2001, p.62)

Nessas fulgurações, o eu hilstiano se retrata a partir de sua cons-

tante espetacularização – para se fazer visível para o outro – e do seu 

confronto com o tempo, elemento inalienável que a tudo captura 

e impede que uma imagem se consolide. Esses dois elementos de 

movência, o outro e o tempo, trarão aos autorretratos hilstianos um 
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caráter de experimentação e fugacidade. No entanto, há outro tipo 

de autorretrato presente nessa autora, o autorretrato do retrato, ou 

seja, o eu fazendo convergir para si a imagem de poeta, e a figura 

que surge é a de um eu que só se realiza na poesia. 

De maneira bastante móvel, então, os autorretratos de Hilst, 

em vez de fixar uma imagem, desdobram-na, apresentando uma 

identidade fugidia, de eternos retornos, que se inscreve recorrente-

mente na poesia para poder, de alguma forma, dar a conhecer uma 

identidade incognoscível.

2. “Um espelho molhado de umas águas”

“Um espelho molhado de umas águas” (Hilst, 2002, p.55). 

Assim os autorretratos de Hilda Hilst se desenrolam, carregando 

embriões de imagens que se dissolvem nas várias faces que surgem, 

sem que nenhuma de fato se fixe. Isso significa que Hilst tem plena 

ciência de que se retratar pela palavra, e, mais especificamente, pela 

imagem, implica desdobrar-se, fazer-se outrem, tornar-se várias, e, 

por conseguinte, nenhuma. 

O poema XXII de “Cantares de perda e predileção” confirma 

essa dissolução no múltiplo da imagem, apresentando-se não como 

uma identidade reconhecida e reconhecível, mas como possibilida-

des e desdobramentos:

Talvez eu seja

O sonho de mim mesma.

Criatura-ninguém

Espelhismo de outra

Tão em sigilo e extrema

Tão sem medida

Densa e clandestina

Que a bem da vida

A carne se fez sombra.
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Talvez eu seja tu mesmo

Tua soberba e afronta.

E o retrato

De muitas inalcançáveis

Coisas mortas.

Talvez não seja.

E ínfima, tangente

Aspire indefinida

Um infinito de sonhos

E de vidas.

(Hilst, 2002, p.82)

Esse poema, realizado a partir de um espelhismo verbal, em 

que o subjuntivo coloca em evidência a concepção do eu através 

de possibilidades, demonstra que os autorretratos de Hilst pince-

lam muito mais experimentações do que identidades propriamente 

ditas, em um movimento escorregadio que o vocabulário do poema 

vai evocar: “clandestina”, “sombra”, “retrato”, “tangente”, “in-

definida”, “infinitos” e, principalmente, a palavra “sonho”, que 

aparece duas vezes, no início do poema – e que é ampliada, não 

somente pela desinência no plural, no penúltimo verso, mas por 

vir acompanhada do substantivo “infinito”. Da mesma forma, 

em uma formação paralela, a palavra “vida” também se repete, no 

final, em sua forma plural, encerrando o poema com esse duelo 

entre a realidade e a invenção.

A tensão “sonho/vida”, que marca o início e o fim do poema, 

apresenta desde o princípio o conflito realidade-criação, na primei-

ra estrofe vinculado a um eu espelhado no pronome oblíquo “mim” 

e reiterado pelo advérbio “mesmo”, e no final do poema aproxi-

mando os dois termos em função das infindáveis possibilidades: 

“um infinito de sonhos/ e de vidas”. Assim, já em seu momento 

inicial, o poema abre para uma das questões teóricas do autorre-

trato lírico, a irresoluta fricção entre realidade e invenção em toda 

Miolo_Em_torno_de_Hilda_Hilst_(GRAFICA)-v5.indd   166Miolo_Em_torno_de_Hilda_Hilst_(GRAFICA)-v5.indd   166 22/01/2016   18:02:1422/01/2016   18:02:14



EM TORNO DE HILDA HILST  167

concepção poética. Aqui, sendo esse um texto que de imediato se 

propõe duplo, uma vez que se coloca como um espelho, no qual 

o tu e o eu se confrontam, as possibilidades espectrais se tornam 

inumeráveis.

O espelhismo que marca gramaticalmente o início do poema, e 

que implica identidade e diferença, contamina os outros versos, por 

meio de oposições (“Criatura-ninguém/Espelhismo de outra”, eu/

tu, “Talvez eu seja”/”talvez não seja”), repetições (“mim mesma”, 

tão...tão), e aproximações sonoras (aliterações, assonâncias, rimas 

toantes). A sequência “ínfima”/, “indefinida”, “infinita” merece 

um destaque, pois apresenta três caracterizações que, marcadas 

pela sonoridade, “dançam” pela estrofe e explodem na palavra 

“vida”, pelas assonâncias do “i” e “a” e pela repetição das oclusivas 

(t/d) e labiodentais (v/f).

Assim, desde a primeira estrofe, esse gesto especular é marcado 

pela constituição icônica, uma vez que o quarto verso (“Espelhismo 

de outra”), ou seja, a exata metade desse grupo de sete versos, é 

justamente aquele que se refere pela primeira vez ao espelho, tra-

zendo à cena a “outra”, esta sim descrita nos três versos seguintes: 

“tão em sigilo e extrema/tão sem medida/densa e clandestina”. O 

ato de se autorretratar aqui se localiza neste movimento de se olhar 

no espelho e se reconhecer somente a partir da imagem criada que 

se apresenta para si. Afinal, autorretratos líricos não remetem à 

realidade, e, como Lejeune diz, ninguém se parece consigo mesmo:

Ninguém se parece consigo. Nada em mim implica necessaria-

mente a cor dos meus olhos, o tamanho do meu nariz, nem o resto. 

Habituei-me a meu rosto, mas esse hábito não resiste à surpresa de 

uma passagem diante de um espelho, nem a uma autocontempla-

ção um pouco mais demorada. Olhos nos olhos, dissolvo-me. Com 

o pincel na mão, reconstruo-me, preencho as brechas, envolvo-me, 

circunscrevo-me, restauro-me, coloco-me “em bom estado”, em 

cena, para outrem, como outrem. Mas essa imagem não é muito 

consistente, falta aquela centelha de espanto, um brilho no olhar. 

(Lejeune, 2008, p.245)
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Em Hilda Hilst, essa “estranheza” de si mesma já havia apareci-

do antes, como é possível verificar no poema 4 das “Heroicas”, na 

Ode fragmentária:

Sendo quem sou, em nada me pareço.

Desloco-me no mundo, ando a passos

E tenho gestos e olhos convenientes.

Sendo quem sou

Não seria melhor ser diferente

E ter olhos a mais, visíveis, úmidos

Ser um pouco de anjo e de duende?

(Hilst, 1980, p.216).

A segunda estrofe, de dois versos, tem um caráter de síntese, 

reiterando o espelhismo ao se descrever como sombra. Essa síntese, 

que lembra o discurso religioso, o versículo 14 do evangelho de 

João, “E o verbo se fez carne”, aqui deixa o âmbito sagrado para 

clamar à carne, que se torna “sombra”: “E a carne se fez sombra”. 

Nesse confronto, pode-se dizer que a postulação de o divino ter-se 

tornado humano é retomada a partir de uma subversão: o verbo-

-carne se faz sombra, ou seja, tanto o ser quanto o seu lastro divino, 

e em Hilst a poesia sempre se dá nas emergências do sagrado, torna-

-se desdobramento, duplicidade e também esvaecimento.

A estrofe seguinte, de cinco versos, que pode ser lida como simi-

lar à primeira – caso se considere que dois versos foram destacados 

na anterior, o que implicaria uma estrofe também de sete versos – 

dá-se no âmbito do tu, o outro lado do espelho. O outro surge para 

complementar a tentativa de se realizar uma acepção – mesmo que 

fugidia – do eu, e é marcado não somente pela presença do prono-

me em segunda pessoa, mas pelo deslocamento da primeira pessoa 

para a terceira, também indício do movimento de “outrar-se” para 

se retratar. O retrato pressupõe esse elemento exterior, que é o re-

tratista, sendo, então, sempre uma expressão do eu por um outro, 

mesmo que o outro seja o eu.
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Em Hilst, a presença do outro marca não somente a espetacu-

larização típica da fotografia, mas também remete às questões da 

identidade feminina que formulam o canto dessa poeta. Em uma 

parte considerável de sua lírica, os autorretratos tornam-se peças 

retóricas para convencer um interlocutor amoroso e o eu lírico se 

apresenta para que seu amado o aprecie e retribua-lhe o amor. 

Entre as mais belas líricas amorosas femininas da literatura brasi-

leira, esses poemas envolvem um eu se apresentando para seu objeto 

de amor, e, como na maior parte dos poemas dessa estirpe, a con-

fidência se torna o tom que norteia a composição poética. Falar do 

amor é confidenciar, é dizer o inaudito, é tornar público aquilo que é 

mais privado e íntimo. Em Hilst, o despojar-se traz um tom que vai 

levar a limites de expressão que a poesia de autoria feminina ainda 

não havia atingido.

Hilda Hilst delineia os autorretratos de sua persona amorosa a 

partir de uma transfiguração do eu no tu: “Buscando-me a mim, 

minha tua cara” (Hilst, 2002, p.33). Aquele a que alguém pertence 

é “um outro alguém sem cara” (Idem). Amar é indefinir-se. O pró-

prio amor se estabelece nessa zona da indeterminação. Na primeira 

parte de Cantares, “Cantares do sem nome e de partidas”, o amor é 

tido como o “sem nome”, “ESSE”, terminando por ser chamado de 

“isso”. E aquele que ama, o “pertencente”, não se tem:

Pertencente é não ter rosto. É ser amante

De um Outro que nem nome tem. Não Deus nem Satã.

Não tem ilharga ou osso. Fende sem ofender.

É vida e ferida ao mesmo tempo, “ESSE”

Que bem me sabe inteira pertencida”.

(Hilst, 2002, p.24)

Sem rosto, somente pelo outro o eu se desenha nesses poemas 

de lamentos e súplicas. O canto de voz feminina, reminiscência das 

antigas cantigas medievais, revigora-se em Hilda Hilst pela força de 

uma palavra que leva aos limites os contrapontos entre os polos que 
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mediam o amor, o eu e o tu, o sagrado e o humano, a dor e o prazer. 

Pertencente, sem ter-se, o eu lírico não se possibilita definir, caben-

do ao outro dizê-lo a partir de uma visão externa, que traz a imagem 

de alguém solitário e partido. Nesse jogo de submissão e subver-

sões, o eu refaz a cada poema sua trajetória de ser do outro: “E do 

tormento/De só por ele me saber estar sendo” (Hilst, 2002, p.17).

Esse deslizar da identidade para um rosto que perde a leveza e 

assume uma atitude mais grave, um rosto-pensamento (“Intocado 

meu rosto-pensamento”) (Hilst, 2001, p.25), vai se constituir a 

partir das dilacerações resultantes da experiência amorosa, como se 

pode verificar no poema V:

Ah, se eu soubesse quem sou.

Se outro fosse o meu rosto.

Se minha vida-magia

Fosse a vida que seria

Vida melhor noutro rosto.

Ah como eu queria cantar

De novo, como se nunca tivesse

De parar. Como se o sopro

Só soubesse de si mesmo

Através da tua boca

Como se a vida só entendesse

O viver

Morando no teu corpo, e a morte

Só em mim se fizesse morrer.

(Hilst, 2001, p.35)

Essa identidade presumida, que confronta aquela supostamente 

“verdadeira”, vincula-se à ideia de que por si só o eu não alcança 

um conhecimento de sua identidade, mas, ao se desdobrar em ima-

gem, o sujeito que se autorretrata estabelece um pacto com o outro, 

pois a imagem é sempre exteriorização, e, portanto, é desse olhar 
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alheio, de si mesmo ou da perspectiva do outro, que sua identidade 

é tecida.3

Nessa tentativa de se tornar visível ao outro e com o outro, ou-

tros tipos de autodescrições se estabelecem, como o quadro e o 

desenho. No poema IV Cantares de perda e predileção, uma cena se 

apresenta com os dois amantes fixados um ao lado do outro: 

Lobos

Lerdos leopardos

Cadelas

Ternuras velhas

Nós, lado a lado

Num sumidouro de linhas

E ponteiros de pedra.

Enrodilhados

Escuros

Famintos de nossas sombras

Nas aldeias antigas

Lobo

Leopardo-cadela

Ternuras velhas

 3 A representação não incide sobre um percurso vital, mas sobre uma perso-

nagem que se olha no espelho e que se apresenta como espetáculo, na sua 

aparência e na sua profundidade. Ainda aqui, a metáfora pictórica que dá o 

nome ao autorretrato é fecunda: tal como o pintor necessita do espelho para 

recriar sua figura, também aquele que se pinta na escrita se mira no espelho de 

Narciso. E devolve-nos uma imagem que, apesar de ser símile, presentifica o 

próprio eu (“Eis Bocage...”, lê-se no final do conhecido autorretrato do poeta 

setecentista)” (Rocha, 1992, p.41).
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Tu e eu desenhados

Treliças e telas

Nas tintas da conquista.

(Hilst, 2002, p.36)

Nos desenhos, as linhas são sutis, espaçadas, em pinceladas 

fugazes, que estrofes e versos rápidos reproduzem. O jogo amo-

roso, metaforizado pelo embate entre lobos-leopardos e cadelas, 

são mediados pelas “ternuras velhas”, a primitiva história da con-

quista, que se pinta no poema em linhas esvaecentes. Linhas que 

metaforizam a escrita poética, realizada em Hilst por uma proposta 

de movência e tangência.

Da mesma forma, o eu também invade o espaço da gravura do 

tu – à força, pois ela não é convidada:

Como se desenhados

Tu

E o de dentro da casa.

Entro

Como se entrasse

No papel adentro.

E sem ser vista

Rasgo

Alguns véus e fibras

Sem ser amada

Pertenço.

Que sobreviva

O fino traço de tua presença.

Aroma. Altura.

E lacerada eu mesma

Que jamais se perceba

Umas gotas de sangue na gravura.

(Hilst, 2002, p.47)
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No poema, a pintura é o modo de apreender o que não lhe per-

tence, já que ela a ele pertence. Não seria exatamente esta a função 

do autorretrato, ou autodesenho, ou autopintura, ou seja, apreender 

o que escapa, exatamente as configurações de um eu? Assim, o outro 

desfigura mas compactua, e nesse jogo de conflito e tensões, os au-

torretratos vão mostrando e escondendo, delineando e escondendo.

O outro também vai aparecer em outros parâmetros, como um 

eu que se fixou no passado e que hoje é memória, impossível de ser 

alcançado, perdido no tempo que se esvaiu. Todo autorretrato traz 

um permanente diálogo com o tempo, uma vez que supostamente 

“fixa” um eu que já não está mais lá, que o tempo se encarregou de 

levar. Flash de um tempo passado, então, é sempre da memória que 

se trata o ato de fotografar, e é esta a perspectiva que o poema II de 

Cantares de perda e predileção apresenta:

Que dor desses calendários

Sumidiços, fatos, datas

O tempo envolto em visgo

Minha cara buscando

Teu rosto reversivo.

Que dor no branco e negro

Desses negativos

Lisura congelada do papel 

Fatos roídos

E teus dedos buscando

A carnação da vida.

Que dor de abraços

Que dor de transparência

E gestos nulos

Derretidos retratos

Fotos fitas

Que rolo sinistroso

Nas gavetas.
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Que gosto esse do Tempo

De estancar o jorro de umas vidas.

(Hilst, 2002, p.34)

O poema compõe-se de expressões que ressaltam a angústia 

do tempo móvel em um sujeito que teve sua imagem congelada na 

expressão artística. A anáfora “Que dor”, repetida quatro vezes nas 

cinco estrofes, reitera a efemeridade da vida, que anula os gestos e 

torna o ato de ver uma fotografia não um momento de prazer, mas 

um exercício de perda. As referências ao retrato se cercam de pala-

vras que marcam essa vivência de luto: os “negativos” estão conge-

lados no papel, os retratos são “derretidos”, os rolos “sinistrosos” 

na gaveta. Ao final, o Tempo, em maiúscula, estanca o jorro da vida. 

Em Hilst, o ato de se autorretratar, além de perpetuar a imagem 

de um eu que não se fixa, também se liga à consciência de que esse 

eu é “sumidiço”, adjetivo que ela repete em alguns poemas e que 

marca a dor da passagem do tempo. Os autorretratos na poesia de 

Hilda Hilst não fixam uma imagem: ao mesmo tempo que a deli-

neiam, a desmancham. Dessa forma, mesmo dizendo-se incapaz de 

se retratar, a escrita é o álibi para que vai se contando e se refazendo 

o tempo todo. Nesse jogo, a colcha que Penélope tece e destece o 

tempo todo com os fios da palavra poética desenha um rosto volátil 

e inapreensível.

Assim, a lição desses exercícios hilstianos de “dizer o eu” é a 

de que a relação sujeito/linguagem poética, inextricável, ambígua, 

mas una, reorganiza as formas de escrita do eu, e sugere que tudo é 

linguagem e toda linguagem é construção simbólica, sendo, portan-

to, submetida ao eterno retorno do mesmo, sob novas concepções. 
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