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HILDA MENOR: TEATRO E CRÔNICA1

Alcir Pécora 

Se há uma disputa que mexe com os nervos entre os leitores 

de Hilda Hilst é saber se ela é mais poeta ou mais prosadora, ou, 

de outra maneira, se foi mais longe literariamente na poesia ou na 

prosa de ficção. Por outro lado, pouca atenção tem sido dada até 

agora, mesmo pelos seus mais fiéis leitores, aos textos que produziu 

em dois outros gêneros, aparentemente mais frutos de ocasião em 

sua escrita do que de engajamento sistemático e consequente. Falo 

naturalmente do teatro e da crônica.

Em relação à crônica, o desinteresse parece até mais compreen-

sível: Hilda se limitou a escrever para um único jornal, de circulação 

apenas regional, durante um período bem determinado (1992-

1995). A publicação em livro desse material apenas aconteceu, e 

ainda parcialmente, em 1998, por iniciativa da editora Nankin, de 

São Paulo. O conjunto delas só foi editado em 2007, pela editora 

Globo. A rigor, portanto, sua circulação ampla é muito recente. 

No que toca ao teatro, parte da história é semelhante: suas oito 

peças também foram escritas num período bem determinado, mais 

 1 Uma primeira versão deste texto foi publicada como “O limbo de Hilda Hilst: 

teatro e crônica”, Revista da Biblioteca Mário de Andrade, v.69, p.130-47, jan. 

2015.
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precisamente de 1967 a 1969. À exceção da única peça mais conhe-

cida, O verdugo, todo o material ficou inédito em livro até 2000, 

quando foram lançadas quatro das peças pela editora Nankin. 

A edição do conjunto integral das peças novamente ocorreu apenas 

na edição da Globo, em 2008. 

Há diferenças, contudo: o teatro de Hilda foi escrito num perío-

do em que era ele o gênero que mais contundentemente catalisava a 

produção e a recepção cultural de época. Ele poderia ter ficado co-

nhecido e ter sido muito mais montado e debatido do que realmente 

foi. Nada mais diverso do que se dá com a crônica, cujo lugar cul-

tural, tanto no jornal como no cenário literário brasileiro sempre foi 

secundário. Mesmo Rubem Braga, o mais celebrado dos cronistas 

brasileiros do século XX, ressentia-se dessa situação de relativo 

desdém pelo gênero, mesmo que em geral o negasse. 

Além disso, há um dado bem curioso e importante a ser ano-

tado aqui. Conquanto o teatro propriamente dito de Hilda Hilst 

esteja praticamente esquecido, a dramaturgia sobre a sua obra em 

prosa não teatral cresce sistematicamente! E, a julgar pela volúpia 

com que jovens dramaturgos têm se lançado sobre sua prosa, esse 

crescimento promete ser muito maior. É como se o teatro de Hilda 

apenas alcançasse o seu ponto de realização na prosa e como se o 

que produziu diretamente como teatro não chegasse lá.

Para entender esse fenômeno do apelo teatral de seus textos 

em prosa, é preciso mergulhar na leitura deles e perceber o quan-

to seu processo de composição mais nuclear, a saber, o fluxo de 

consciência, recebe um tratamento marcadamente dramático que 

tem menos a ver com uma personagem ensimesmada, cujos pen-

samentos vão se construindo ou improvisando mentalmente, que 

com uma geração contínua de personagens que se desdobram em 

confronto contínuo. 

Além disso, tais confrontos de personagens proliferantes se dão 

no âmbito de cenários econômicos e sistemáticos, quase abstratos, 

o que os afasta bastante da representação realista. Já comentei esse 

aspecto dramático da literatura de Hilda em outros textos, mas, me-

lhor do que eu o fiz, procurou evidenciá-lo a tese de doutoramento 
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EM TORNO DE HILDA HILST  15

de Sonia Purceno, ainda inédita em livro, mas passível de ser aces-

sada on line na Biblioteca da Unicamp. A tese convincentemente 

demonstra a existência em Fluxo-floema, O caderno rosa de Lori 

Lamby e em outros textos de ficção, do forte movimento dialógico 

do fluxo, sustentado por personagens antagônicos e cenários com-

postos de recintos confinados, mas invariavelmente com escapes 

estreitos para cima e para baixo. 

Ou seja, a dramaturgia de Hilda tem se alimentado de sua fic-

ção, mas sua dramaturgia propriamente dita, como disse antes, 

permanece num limbo tão obscuro como o de suas crônicas. Pro-

ponho-me aqui a fazer um breve passeio por esses dois gêneros e 

esboçar o que neles funciona mais – ou menos. 

I. Teatro

Hilda compôs oito peças, entre 1967 a 1969. Como disse, trata-

-se de um período no qual o teatro – e, em especial, o teatro uni-

versitário – adquire grande importância, tanto por sua significação 

nacional de resistência contra a ditadura militar como pela vigorosa 

consonância com as manifestações políticas e artísticas que ganham 

corpo em todo o mundo ocidental. 

Ao escrever todas as suas peças nesses pouco mais de dois anos 

exuberantes, Hilda Hilst dava mostras de entender o apelo único 

que o teatro representava naquele momento. Pode-se dizer que foi 

uma produção de ocasião, mas não uma produção oportunista, pois 

estavam e estão lá os problemas que se tornariam centrais em sua 

obra em prosa, que então mal começava a existir. 

Ou seja, de certo ponto de vista, o efeito mais importante de seu 

teatro foi o de ensaiar a sua prosa. Poder-se-ia pensar que, em rela-

ção à poesia, o teatro não teve efeito significativo, pois esta, como 

se sabe, Hilda produzia havia mais de uma década, já tendo obtido 

várias resenhas favoráveis de críticos importantes. No entanto, não 

é assim. A própria poesia de Hilda nunca foi a mesma depois da 

experiência de dramaturga e de sua iniciação na prosa. 
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O salto de qualidade é evidente, como vários críticos já aponta-

ram e eu mesmo já tentei demonstrar em notas à edição de Júbilo, 

memória, noviciado da paixão, livro de 1974 que inaugura uma 

fase muito mais complexa em sua poesia. A dicção poética alta, de 

inspiração parnasiana, que até então parecia predominar em sua 

poesia, ganhou contrapontos surpreendentes de humor, de registro 

vulgar e de vivacidade dialógica que lhe deram muito mais alcance 

estilístico e intensidade de fatura.

Desse modo, se o teatro de Hilda Hilst parece servir mais à prosa 

e à poesia do que a si mesmo, por ser episódico, pode-se pensar 

que, em termos de dramaturgia, ele se resumiria a uma coleta de 

lugares comuns do teatro militante de época. Até certo ponto, não 

é uma impressão falsa: trata-se de um teatro alegorizante, de feitio 

genericamente didático ou doutrinário, cujo assunto básico gira em 

torno de uma situação de opressão institucional. O Exército, a Igre-

ja, o Tribunal, a Empresa, a Escola ou outra instituição exerciam 

seu programa repressor, aplicando-o contra a população e contra 

os heróis, perfeitamente distintivos, insubmissos e dispostos a se 

sacrificar por uma ordem mais justa.

Acontece que Hilda, sem deixar de constituir suas peças pró-

ximo a esses lugares comuns de época, também introduz varian-

tes notáveis no desenvolvimento deles, nem sempre simpáticos às 

correntes dominantes nos pensamentos da esquerda. A começar 

pelo fato de que a instituição autoritária tematizada por Hilda é 

especialmente vigilante contra os mais talentosos e estranhos, isto 

é, personagens que se caracterizam como representantes de uma 

comunidade, mas também como seres de exceção, muito diversos 

de todos. 

São estes os que mais recebem a admiração da jovem teatróloga, 

e não o homem comum ou a coletividade em geral. Isso não torna 

melhor ou mais aguda a simbologia de que lança mão nas peças, mas 

diversifica o uso que ela faz de uma simbologia que ela mesmo já re-

conhece como inexoravelmente “gasta”, sem, contudo, abdicar dela. 

Dou um exemplo bem recorrente em todas as peças. Insiste-se 

numa imagem dos protagonistas como seres “com asas”. Elas sig-
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nificam o óbvio: apontam o sujeito inconformado, criativo, único, 

que acaba pagando o preço de sê-lo em meio à autoridade represso-

ra, de um lado, e à gente comum, que reproduz embaixo o anódino 

institucional de cima.

Entretanto, de modo geral é possível dizer que Hilda submeteu 

os lugares comuns da época à sua própria maneira de encará-los, 

fazendo a aporia e a contradição ocuparem o lugar central de todas 

as suas peças. Evidentemente, esses pontos de desequilíbrio dos 

estereótipos são o que me interessa ressaltar aqui – para, quem sabe, 

entusiasmar outros leitores, mais apetrechados para retirar as peças 

do vazio interpretativo em que se encontram. 

No caso de A empresa (ou A possessa), de 1967, a nota hilstiana 

mais interessante não é, como se poderia esperar, a denúncia da re-

pressão institucional sobre os jovens, mas o alerta sobre a possibili-

dade terrível de que justamente os jovens mais criativos possam ser 

cooptados ou ter sua imaginação posta a serviço do processo repres-

sivo. Quando a personagem “América” inventa “Eta” e “Dzeta”, 

supondo demonstrar a fecundidade de sua imaginação e, portan-

to, sua diferença em relação aos padrões anódinos da instituição, 

o que ela acaba involuntariamente fazendo é prover a instituição 

repressora de recursos muito mais eficazes que aqueles de que ela 

dispunha até então.

Revela-se aqui um tema que sempre esteve no coração da obra 

de Hilda: a existência de uma condição destrutiva no cerne da mais 

genuína criação, a qual tanto se abate sobre seu criador quanto se 

mostra impotente diante de sua manipulação autoritária. Essa con-

tradição entre invenção e liberdade é o que há de melhor na peça, e, 

nisso, Hilda se aproxima curiosamente de um autor como George 

Orwell, cujo 1984, por exemplo, sugeria que nenhuma ação repres-

sora de desintegração da vontade pessoal atingia seu grau máximo 

antes da colaboração de um intelectual criativo. 

Em O rato no muro, do mesmo ano, a melhor nota hilstiana, ou 

seja, aquela que desafina o estereótipo adotado, está na imagem 

baixa do “rato” para caracterizar o único ser que, tendo agilidade 

para subir no muro, capacitava-se para ver além dos processos edi-
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ficantes da reeducação social e cívica. Outra vez, o que se põe fora 

da estreiteza institucional é marcado por algum estigma, aqui acen-

tuado por um clima neogótico, penetrado por lembranças vagas, 

interditos, mal-entendidos, conversas exasperadamente cifradas. 

O efeito geral é de desarranjo assombrado que vai se instalando em 

meio a uma situação de histeria coletiva.

O Visitante, de 1968, é a peça mais distinta do conjunto dramáti-

co produzido por Hilda Hilst. Para um leitor familiarizado com sua 

obra, é fácil reconhecer que ela contém o núcleo narrativo da segun-

da parte da novela Tu não te moves de Ti, que apenas será publicada 

doze anos depois. Na peça, Hilda compõe um núcleo familiar que 

nada tem de prosaico; ao contrário, evoca a lembrança de alguma 

fantasia literária imemorial, com vagos elementos de paganismo 

popular. Parece celebrar a alegria e a força generativa da vida, mas 

acaba também por pressagiar o engano, a traição e a dor que pare-

cem residir, inalienáveis, no fundo de toda relação amorosa. 

Além da vinculação mais direta com a prosa posterior de Hilda, a 

peça se distingue do conjunto teatral pelo seu viés erótico e intimis-

ta, distante, portanto, da situação de repressão institucional cons-

tante no restante de seu teatro. No entanto, a peça está igualmente 

distante de uma situação pacificada. A cena idílica inicial logo se 

revela como fonte de suspeitas, acusações e situações torturadas. 

Seu andamento, centrado num triângulo composto de mãe-filha-

-genro, efetua uma via tortuosa que arruína a ideia de confiança 

entre os que se amam. 

O Auto da barca de Camiri, também de 1968, tem como pano 

de fundo a morte de Ernesto “Che” Guevara. O próprio título 

já o evidencia, já que Camiri é o nome da região da Bolívia onde 

“Che” teria sido morto em outubro do ano anterior. No entanto, 

na peça, o nome do guerrilheiro jamais é revelado, sendo referido 

apenas como “homem”, o que certamente tem a ver com a censura 

de época, mas também com os próprios propósitos alegóricos que a 

autora pretendeu extrair do episódio. 

A cena é de um julgamento das ações do tal “homem”. As tes-

temunhas da defesa são figuras igualmente alegóricas, que não 
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recebem nomes próprios, mas são designadas pelo ofício: o “Pas-

sarinheiro” e o “Trapezista”. Tais ofícios, percebe-se facilmente, 

estão no domínio do “ar” ou das “asas”, o que traz novamente para 

a cena a simbologia operacional “gasta” a que me referi antes, que 

Hilda acolhe, mas também obscurece. Também está óbvio que o 

“Che” by Hilda tem muito de Cristo: é ele o cordeiro sacrificial imo-

lado com sentido expiatório para salvação do conjunto dos homens. 

No entanto, a salvação é uma possibilidade adiada e o Cristo 

revolucionário é um sujeito ausente. O “homem” é julgado in ab-

sentia e os atos que lhe atribuem, se o caracterizam como um Cris-

to solitário, incompreendido, também o esboçam como um ente 

exclusivamente aludido, não como quem pode tomar para a si a 

palavra. Nisto, curiosamente, lembra mais um herói maldito de 

romance epistolar gótico, cuja presença nunca se dá diretamente ao 

leitor, mas é apenas referida por outros. Antes de ser corpo vivo que 

pode ou não ser condenado à morte, já surge na forma de um morto 

que continua a assombrar os vivos. 

O efeito abertamente cômico dos diálogos e interrogatórios 

feitos pelos juízes remete a Kafka, ainda mais quando a conversa 

mergulha em paroxismos de incompreensão e de interferências 

deslocadas do assunto principal. A deriva aleatória do julgamento 

parece demonstrar o nonsense do Direito sustentado pelos juízes, 

e, ainda, sua impossibilidade de lidar com a realidade que ocorre 

fora do palco – desta, apenas se ouvem as rajadas sucessivas de 

metralhadora e os gritos dos executados. No fundo, os juízes que 

o condenam, bem como o “homem” que é acusado, fazem parte 

de espaços que não se cruzam e que, até certo ponto, permanecem 

intocáveis entre si. 

Notemos também que o termo “auto” é explorado na peça em 

sentido equívoco, significando tanto o material processual como 

a encenação de assunto sacro, pois o processo que condena o 

“homem” também acaba atestando sua natureza sagrada. A perso-

nagem do “prelado” reforça esse aspecto. Tomada de modo favorá-

vel, é a única que pode entender e confirmar que a realidade vivida 
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pelo “homem” é um anúncio de vida futura, enquanto o julgamento 

está encerrado em seu próprio impulso de repressão e morte.

As aves da noite, ainda de 1968, segue de perto a peça anterior, 

dramatizando um episódio real da morte de um herói entendido 

como mártir da liberdade. Desta vez, a ação é inspirada nos eventos 

protagonizados pelo Padre Maximilian Kolbe, morto em 1941 em 

Auschwitz, ao se apresentar voluntariamente para ocupar o lugar 

de outro prisioneiro sorteado para morrer de fome como punição 

por uma suposta fuga ocorrida no campo. Em 1971, a Igreja Ca-

tólica beatificou o Padre Kolbe; em 1982, ele foi canonizado por 

João Paulo II e, desde então, costuma ser designado como santo 

protetor de presos políticos, jornalistas e outras profissões ligadas à 

liberdade de expressão. 

Hilda está particularmente interessada em considerar o herói 

posto em situações extremas, nas quais dá testemunho de uma con-

vicção moral e religiosa inabalável e explicável, quando nada no 

mundo oferece qualquer fiança para a verdade da crença e, ao con-

trário, parece dar testemunho de seu completo vazio. 

Outro ponto relevante a considerar na peça é a apologia que 

faz da aceitação do sofrimento próprio e do reconhecimento da 

humanidade mesmo do mais cruel inimigo, ao qual não se nega a 

aplicação da metáfora “gasta”: são “aves”, embora noturnas. Con-

tra essa ideia de compaixão sem limites não está a razão ou a justiça, 

mas o rancor autodestrutivo dos que se debatem inutilmente contra 

a fragilidade da vida e o horror habitual do destino. Ou seja, na 

encenação de confrontos de atitudes entre os prisioneiros diante da 

morte, a admiração de Hilda vai para os que voluntariamente esco-

lhem o fim que lhes é dado, de tal modo que nessa escolha da morte 

e da não violência reside paradoxalmente toda a esperança humana 

de sobreviver à barbárie.

Pode-se dizer que a posição de Hilda é próxima à de Ghandi, 

popularizada nos movimentos contraculturais dos anos 1960, mas 

há nela também um acento cristológico de afirmação sacrificial 

no tempo presente. A entrega voluntária à crueldade do outro é o 

único gesto eficaz contra a ação violenta, seja a do carrasco, movida 
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pela pulsão de morte, seja a do próprio prisioneiro, conduzida pela 

vingança da injustiça sofrida. A ideia que parece defender é a de que 

nada, no futuro, poderá resgatar teleologicamente o crime que se 

comete no presente. Nenhum mundo novo, nobre e justo aguarda 

ao fim do pesadelo. O mundo é este e a nobreza, quando houver, há 

de ser manifesta já. 

O novo sistema, última das peças de 1968, novamente traz à 

cena as alegorias do autoritarismo presentes nas demais peças, com 

uma variante: é a ciência que, agora, fornece o paradigma da ação 

institucional repressiva. A peça é uma ficção futurista à maneira de 

1984 ou de Admirável mundo novo, com a particularidade de que, 

nela, a Física se torna a fonte subsidiária do Direito e, portanto, de 

legitimação científica do poder tirânico. O double think orwelliano 

se torna, na peça, uma espécie de mote didatizante. Cada gesto 

autoritário introduz o mantra da ciência positiva: “estude física”. 

Aqui emergem dois elementos importantes de dissonância dos 

clichês típicos dessa compreensão da ciência como novo totalita-

rismo. O primeiro diz respeito ao fato de que os maiores talentos 

não estão necessariamente a serviço do bem – antes, são lugares em 

que o bem e o mal se encontram como potência. Segundo, na esfera 

coletiva predomina uma subalternidade estúpida, da qual nada se 

pode esperar a não ser a servidão voluntária a qualquer senhor. 

Em termos políticos, a vontade coletiva é sempre menos deci-

siva do que a escolha individual, não partilhada, mas significativa 

porque torna existente no presente a potência de humanidade que 

reside no indivíduo. O corolário dessa posição é a clara descrença 

num futuro forjado por uma doutrina revolucionária, que apenas 

poderia resultar numa nova forma de tirania, ainda pior ou mais 

cruel, pois mais convicta de suas bases sociais e científicas.

O verdugo, de 1969, é a peça mais representada de Hilda e tam-

bém a única que chegou a ser premiada e publicada em seu tempo. 

Repete-se o esquema de julgamento já presente no Auto da barca 

de Camiri e não é difícil sustentar que novamente o “homem” em 

julgamento é o “Che”, cujas características cristológicas são acen-

tuadas pelo caráter de parábola de seu discurso. Por falar por pará-
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bolas, a questão da interpretação passa a ocupar o primeiro plano 

do drama, o que, no caso, implica a tentativa de compreender o 

paradoxo da luta armada – e, portanto, da violência –, num projeto 

cuja destinação final é a relação amorosa entre os homens.

A resposta aventada pela peça contempla dois movimentos dis-

tintos: primeiro, deixa clara a venalidade das gentes, que não hesi-

tam em sacrificar o “homem” que fala por elas, ou em nome de um 

futuro para elas, em troca de dinheiro e vantagens imediatas. Nisso, 

a cena do julgamento de rua retoma diretamente a do julgamento 

do Cristo por Pilatos. Segundo, ensaia-se uma justificativa para as 

grandes “patas de lobo” desenvolvidas pelos “homens-coiotes”, 

como são chamados os que resistem à execução da pena injusta 

aplicada pelos juízes. É como se, diante da arbitrariedade tirânica, 

apenas a violência dessas “patas” agisse em favor da instauração da 

justiça, ou, ao menos, de uma etapa de sua efetuação progressiva. 

Entretanto, mesmo nesse ponto de relativa justificação da vio-

lência, mais uma vez a peça evidencia a impotência da revolta, pois 

os “homens-coiotes” apenas assistem, sem conseguir reagir, à exe-

cução de seu líder. Assim, se O verdugo acentua a feição cristológica 

do líder revolucionário, que padece a morte pelo bem dos que o 

vendem, também reforça uma tradição de leitura revolucionária do 

Cristo, como fazia Pasolini, em 1964, com seu O Evangelho segundo 

São Mateus, o que tende a justificar ou entender a necessidade da 

violência na luta pelo direito.

A última peça de Hilda, A morte do patriarca, ainda de 1969, re-

toma a encenação em ambientes confinados e quase sem ação, a não 

ser de ordem subjetiva e intelectual. No palco, as imagens de Cristo, 

de líderes revolucionários, além de um surpreendente Ulisses, são 

exibidas como forma de atrair e manipular a simpatia de um grupo 

de jovens revolucionários prestes a tomar o palácio papal. Cristo, 

ainda mais que Ulisses, é objeto da simpatia da autora (ao contrário 

de Marx, Lênin ou Mao), mas nenhum deles consegue blindar a 

Igreja quando eclode a revolta popular contra sua autoridade. 

Assim resumida a ação, a peça pode parecer um passo adiante 

de O verdugo na aceitação da violência revolucionária. Não é o caso: 
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os jovens que invadem o palácio e matam o papa o fazem sob os in-

centivos do mesmíssimo conselheiro do papa que cai: o demônio. A 

iconoclastia dos jovens traz em si a origem do mal que produziu, no 

passado, a ascensão da própria Igreja. Deus e os anjos apenas obser-

vam, sem intervir, possivelmente antevendo o desgraçado fim da 

história. O mais notável no andamento da peça, entretanto, é menos 

o seu desfecho cético que o humor anárquico que se desenvolve em 

meio às cenas mais dramáticas, produzindo diálogos agudos e ágeis, 

o que será marcante na prosa posterior de Hilda. 

Isso é o que me ocorre dizer como apresentação sucinta do teatro 

de Hilda Hilst. São peças que praticamente não tiveram encenação 

profissional, a não ser O verdugo. Portanto, até agora não funciona-

ram como teatro propriamente dito, isto é, com personagens atuan-

do em cena, diante do público. A falta de ação, o enredo abstrato, 

o acento colocado sobre a palavra poética, uma discussão política 

que mais parece condenar a política, um teatro popular que parece 

implacável com o povo, certo catolicismo padecente e vitimista que 

contamina o pacifismo, o repúdio às posições polarizadas da época, 

sem deixar de acentuar os polos; um olhar mais agudo para as con-

tradições e as incongruências, mais que para a clareza ideológica – 

qualquer coisa, ou tudo isso, resultou no fracasso de seu teatro. 

Sempre que volto ao texto das peças, me pergunto se elas – que 

foram longamente desenvolvidas, de maneira mais complexa e ra-

dical na prosa de ficção de Hilda – teriam ainda chance de funcionar 

como teatro. E não tenho resposta para essa indagação. Os textos 

têm bons momentos, situações potencialmente fortes, uma vez 

que irrealizadas. Mas como saber o que vale um teatro que não é 

encenado? Se o fosse, imagino que demandaria fortes adaptações, 

já que as tópicas revolucionárias e as metáforas gastas com as quais 

dialoga, em larga medida, são já ruínas. 

II. Crônica

Quando já tinha completado 60 anos, Hilda Hilst aceitou o 

convite para escrever uma coluna de crônicas para o recém-criado 
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“Caderno C” do jornal diário Correio Popular, de Campinas, e o fez 

regularmente entre 30 de novembro de 1992 e 16 de julho de 1995. 

Sua coluna, que tinha como título apenas o nome da autora, come-

çou a ser publicada às segundas-feiras, assim permanecendo até 20 

de setembro de 1993. De 17 de outubro de 1993 até o final de sua 

colaboração, passou a circular aos domingos, sempre tendo como 

editor do caderno o jornalista Jary Mércio.

Às segundas ou aos domingos, a crônica de Hilda não passa-

va desapercebida. Para alguns poucos, suponho que se tratava de 

razão suficiente para comprar o jornal; para outros, era motivo para 

os mais veementes protestos contra sua linguagem desbocada, à 

qual não faltava o calão; para muitos, era a chance de rir dos des-

trambelhamentos de uma velha louca. 

Certo é que não havia meio de frear a liberdade da imaginação 

de Hilda Hilst pelo chamado à responsabilidade do senso comum. 

Lembro-me exemplarmente de uma crônica sua, a qual, edificante 

em seus próprios termos, animava velhinhas a se empenhar na prá-

tica do sexo oral, já que a falta de dentes, garantia a cronista, aju-

dava o trabalho de sopro. O tom metódico e didático do texto era 

hilariante. Deixava evidente que Hilda Hilst era uma humorista 

completa, no sentido pirandelliano do termo, isto é, alguém que 

não apenas sabe fazer entender o contrário do que diz, mas que sus-

pende as certezas do que diz e do que insinua, voltando-se contra si 

mesmo e produzindo aporia e paradoxo. Esse mesmo exemplo da 

velha gulosa serve para mostrar que, para Hilda, nada era estranho 

ao humor, mesmo o tema difícil, senão doloroso, das misérias da 

velhice, que era talvez o mais constante do conjunto das crônicas. 

Esse é apenas um exemplo, entre tantos outros, hilariantes e 

igualmente duros, que Hilda mandou ao jornal. Alguém ainda terá 

de falar com muita seriedade da Hilda Hilst humorista, e, quando 

fizer isso, será nas crônicas que encontrará alguns de seus melhores 

argumentos, mesmo que não exclusivamente nelas. No Brasil, que 

sempre se louva de muito engraçado, há poucos autores que prati-

cam uma escrita de alto nível no qual o humor seja um componente 

tão decisivo. 
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Estar sob o influxo do humor das crônicas de Hilda é, de alguma 

forma, estar implacavelmente exposto a um processo educativo, 

entendido como aprendizado de rir de si mesmo e de desistir de 

toda afetação vulgar, seja a de autoridade, seja a de intelectual sério, 

intérprete de grandes aspirações nacionais. O melhor jeito de se 

livrar do pior da sua ironia era aprender que não há sentido elevado 

possível que imediatamente não traga o contraponto de uma baixe-

za: a humanidade não está em nenhum deles sem que venha junto 

o outro. 

Ler aquelas crônicas da primeira metade dos anos 1990, espe-

cialmente no que diz respeito à sua indignação contra a roubalheira 

generalizada do governo e a insensibilidade venal dos políticos, é 

ainda tão amargamente divertido como no tempo em que as escre-

veu. Quase digo que o que ela disse antes apenas agora se revela em 

toda a sua densidade e mau cheiro. Mas não era profecia, não, longe 

disso: o que hoje se passa é apenas continuidade cabal do mesmo 

merdel de “quinto mundo”. 

O Brasil sem-vergonha de Collor e PC Farias, dos anões do orça-

mento, das famigeradas “sobras” de campanha, da chacina da Can-

delária, da impunidade generalizada, da arrogância boçal dos ricos, 

que são sempre novos-ricos, da parvoíce do plebiscito da monar-

quia, das negociatas do FMI, do roubo da Previdência, da secular 

indústria da seca, da prostituição infantil, da privatização cavilosa... 

De tudo isso Hilda falava e ria, brava, e ainda estaria a esbravejar, 

rindo, pois novos e impensáveis descalabros públicos lhe cairiam 

nas linhas afiadas, como ainda se apresentam a nós, todos os dias. Já 

estou ouvindo Hilda gritar da sala, enquanto vai vendo e ouvindo as 

notícias no rádio e na televisão: “me tragam meu pinico de estanho 

que eu vou vomitar”; e depois: “agora é tarde, negão, já vomitei”.

É passar os olhos pelas crônicas de Hilda Hilst e conhecer, de 

um golpe, que o Brasil é um desastre persistente, fruto do que ela 

chamaria de pornocracia, ou reino da pornografia inata. A justa 

indignação, entretanto, nunca implicou a perda de humor; ao con-

trário, deu-lhe um mar de metáforas escabrosas. Talvez por isso, as 
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crônicas ensaiem diversas possibilidades de criação no gênero que 

lhe é próprio, no âmbito do jornal. 

Refiro algumas delas. 

Em certas crônicas, Hilda justamente tematiza a expectativa 

usual de que o texto se efetue como comentário otimista das notícias 

recentes, com destaque para os casos que pudessem atrair “simpa-

tia humana”. O roteiro lhe parece cínico e desonesto demais num 

tempo quase sem esperança à vista, além de ser patente sua falta de 

sintonia pessoal com o ar conformista dos anos 1990. Isso a obriga-

va a inventar saídas novas para a sua crônica, fora dos parâmetros 

de uma escrita “coerente e agradável”. 

Entre as saídas que ensaiou está a mistura de comentários de 

notícias recentes com poemas e textos de sua própria autoria, escri-

tos e publicados em outros tempos, mas seguramente desconheci-

dos do leitor médio do jornal. Digamos que, nesses casos, ela usava 

as crônicas como divulgação de sua obra poética. Pessoalmente, 

não me parece que essa seja das soluções mais bem resolvidas. Os 

poemas, em geral, surgem descolados do restante da crônica, sobre-

tudo por exigirem um tipo de concentração ou estratégia de leitura 

muito diversa daquela que orienta o início referencial da crônica.

Outra estratégia hilstiana para a crônica é a criação de fábulas 

com moralidade invertida, à maneira dos poemas hilariantes reuni-

dos em Bufólicas, que misturavam a última lambança pública com 

historietas nonsense. Há textos, ainda, que simulam uma espécie de 

entrega ao fluxo de lembranças momentâneas e aos desvios mais 

inesperados do andamento argumentativo, o que produz uma im-

pressão de imediatismo e improviso total, como uma conversa que 

irrompe, de repente, sem fim e sem começo, ali mesmo, no meio das 

páginas do jornal.

Enfim, diria que as estratégias inventadas por Hilda nas crô-

nicas privilegiam um procedimento básico: colocam no centro da 

roda uma imagem caricata do leitor habitual do jornal, no extremo 

oposto do “leitor utópico” de que fala Boris Groys, o qual leria a 

obra exatamente como se gostaria que ela fosse lida. Hilda propõe 

como leitores de sua crônica velhos casais desanimados, satura-
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dos da própria companhia esvaziada; senhoras falsamente pudicas 

que simulam inocência escandalizada e a acusam de “nojenta” ao 

editor do jornal; representantes da “sociedade campineira” que, 

ao contrário do que supunham, não se distinguem em ignorância 

do “povão, caterva, populacho”; gente basicamente desesperada 

que, sem saber o que fazer do deserto da própria vida, aposta no 

alheamento de si como moralidade e no cultivo da boçalidade como 

trunfo da convivência. 

Esse leitor evidentemente não compra livros, a não ser para fin-

gir para o vizinho igualmente atoleimado uma inteligência que não 

tem. Essa caricatura de leitor avança e se amplifica até abarcar a 

humanidade inteira. E então, do seu leitor ela não pleiteia fraterni-

dade ou sequer a amizade, mas, ao contrário, declara-lhe divórcio 

radical, cujo performativo é dado pela fórmula: “sou gente não”. 

Esta é sua variante do I would prefer not to, frase com que Bartleby, 

a célebre personagem de Melville, faz recuar o seu ofício mecânico 

e contingente de escriba a um estado de negatividade primordial. 

De modo geral, entretanto, as crônicas significam a abertura 

para uma grandeza artística que não se efetua nelas. São geralmente 

resumos, sínteses cômicas, desfechos caricaturais de algo que já se 

passou mais completamente em outro lugar. São um modo despa-

chado de dizer de novo o que já disse, mais e melhor, na prosa ou na 

poesia, mas que ali, no campo do jornal, gera a alegria perversa de 

maltratar quem não a leu.
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