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AQUELAS COISAS E UM POUCO MAIS: 
A ERÓTICA SENIL1

Eliane Robert Moraes

Talvez nenhum outro texto de Hilda Hilst seja tão ousado quan-

to o “fragmento pornogeriátrico rural”, que ganha nome de suas 

personagens femininas, ao que tudo indica inspiradas nas irmãs 

Brontë: a Isabel de O morro dos ventos uivantes e a Bertha Mason, 

de Jane Eyre. Porém, na contramão do puritanismo vitoriano com o 

qual as notáveis autoras oitocentistas foram obrigadas a conviver, 

o insólito diálogo hilstiano se impõe pela absoluta falta de pudor 

com que introduz seus protagonistas, cujas idades avançadas não 

impedem a prática das mais atrevidas atividades lúbricas. É o que 

se lê já desde o início de “Berta – Isabô”: 

Isabô: Ai, Berta, tô mar... tive uns presságio... Vi uma véia tão véia 

coçando oiti na esquina.

Berta: Iiii, Isabô, essas coisa de coçá o oiti se chama prurido senir... 

daqui pra poco nóis tá iguarzinha. Te lembra do tio Ledisberto? 

Mandava a Eufrosina ficá fazendo cafuné nos cabinho do cu dele.

Isabô: Credo, Vige Maria, Berta! Meu tio, hein,... imagine... gente 

de bem. Tu é que coçava os bago dos menininho e tirava os ranho 

 1 Este texto, em versão reduzida, foi publicado originalmente, sob o título de “O 

sexo dos velhos”, em Rizzo, R.; Weintraub, F.; Bosi, V. et al. (Orgs.). Revista 

Jandira. Juiz de Fora: Funalfa, 2004, v.1, p.96-9.
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dos buraco do nariz e enfiava na boca da Dita, coitadinha, aquela 

neguinha fedida que era tua prima.

Berta: Iii, Isabô, tu tá tão porca que tá parecendo aquela véinha 

curta da Hirda, como é que é mesmo?, a Hirste?

Isabô: Iii, essa véia é safada. Porca, porca, mesmo curta. Imagine 

só que gente que mora neste país. (Hilst, 2014, p.239)

Não poupando nem a si mesma, a escritora faz tabula rasa dos 

discursos mais díspares, aproximando a alta literatura das roman-

cistas inglesas da fala roceira que caracteriza boa parte da cultura do 

interior paulista, sem falar da profusão de obscenidades populares. 

Se tais aproximações são recorrentes na prosa de Hilda Hilst, aqui 

elas ganham um colorido particular já que, como observa Alcir 

Pécora, o dialeto caipira e a expressão escatológica têm por obje-

tivo “a provocação e o gosto perverso de rir às custas da falsidade 

matuta, exposta da maneira mais crua” (Pécora, 2004, p.95). Mas, 

até o riso, nesse estranho e desbocado fragmento, não se esgota em 

si mesmo.

Convenhamos: nada mais difícil do que admitir uma erótica 

senil. Aos velhos normalmente se atribui uma castidade absoluta, só 

comparável ao “sexo dos anjos”, ou, na via oposta, uma incontestá-

vel inclinação à perversidade. Daí o costume, pelo menos no Brasil, 

de se chamar de “safado” o velho que demonstra qualquer interesse 

sexual, por menor que seja. Empurrado para esses polos extremos, 

o erotismo dos idosos fica condenado ao silêncio, até mesmo em 

tempos que se gabam de uma suposta “liberalidade sexual”. Nada 

mais difícil, portanto, do que imaginar uma erótica senil.

É a essa tarefa que se dedica o diálogo de Hilda Hilst, valendo-se 

de uma via expressiva muito cara à autora: o escracho. Berta e Isabô 

são senhoras de idade avançada que, em vez de devotar as tardes ao 

crochê e as noites às novelas, parecem preferir passatempos menos 

castos. Se, como todo idoso, elas gostam de recordar o passado, as 

lembranças que lhes vêm à mente são invariavelmente marcadas 

por um tom licencioso, seja na evocação de um tio que gostava de 

“cafuné nos cabinho do cu dele”, seja na de um antigo namora-
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do: “quando ele metia eu via tudo roxo, lilás, bordô”. Valem para 

ambas, portanto, as palavras categóricas de Berta acerca de Isabô: 

“Tu só pensa nas partes de baixo”.

A volúpia das velhinhas não se esgota, porém, em lembranças e 

pensamentos. Em meio ao diálogo das duas amigas, surge a figura 

de “Seo Quietinho” – por certo uma referência à expressão popular 

“come quieto”, o que não deixa de ironizar a silenciosa sexualidade 

da velhice – que lhes propõe uma passagem do discurso à ação. 

Berta: Quem é, meu deus? (Olha pela janela) Ai, Vige Maria, é o 

Quietinho, tá loco pra fazê aquelas coisa com a gente.

Isabô: Que coisa tu qué dizê, hein?

Berta: Aquilo que tu fazia com o Tonho.

Isabô: Mardita! Num faço isso há mais de trinta ano. (Hilst, 2014, 

p.239)

Ao convite do ancião, ambas respondem com desembaraço e, 

embora Berta confesse sua falta de prática, é ela mesma quem de-

cide saciar a lascívia do amante senil: “Ah..., eu quero. Óia como 

eu tô arripiada”. Dessa forma, o que Hilda Hilst coloca em cena é 

um erotismo prosaico e susceptível à passagem do tempo, que vem 

desmentir tanto o ideal do bom velhinho casto quanto a figura do 

idoso perverso que representa uma ameaça aos valores da família e 

da sociedade. Aliás, como sugere o texto, se o sexo permanece na 

velhice, também ele envelhece, e isso acontece em paralelo ao resto 

do corpo, sobretudo àquelas partes mais voltadas aos prazeres da 

sensualidade. A boca, por exemplo.

A boca por certo envelhece. Prova disso está nos dentes. Cons-

cientes da ação do tempo sobre eles, Berta e Isabô rezam para a 

santa Apolônia – “que protege os dentes” –, evocando um tema 

recorrente em Hilda Hilst. Frequente na obra da autora, o motivo 

dentário traduz quase sempre uma dimensão trágica da existência 

humana: se, de um lado, os dentes representam a única possibilida-

de de eternizar a matéria, de outro, viver significa necessariamente 

deixá-los apodrecer. 

Miolo_Em_torno_de_Hilda_Hilst_(GRAFICA)-v5.indd   117Miolo_Em_torno_de_Hilda_Hilst_(GRAFICA)-v5.indd   117 22/01/2016   18:02:1222/01/2016   18:02:12



118  NILZE MARIA DE AZEREDO REGUERA • SUSANNA BUSATO (ORGS.)

“Dentes guardados. Não acabam nunca se guardados. Na boca 

apodrecem.” – recorda o protagonista de Com os meus olhos de Cão, 

antecipando a pergunta que conclui uma crônica de Cascos & Ca-

rícias: “por que os dentes caem quando estamos velhos, mas ainda 

vivos, e permanecem eternos nas nossas límpidas e luzidias cavei-

ras?” (Hilst, 1998, p.14). Semelhante questão aparece em Estar 

sendo. Ter sido, que põe em cena um personagem às voltas com seus 

problemas dentários: na iminência de ficar desdentado, o decrépito 

Vittorio vê-se impedido de acalentar até mesmo a derradeira espe-

rança de permanecer através dos dentes. Condenado a não deixar 

nem esse último traço de seu corpo depois de morto, seu confronto 

com o nada ganha uma gravidade insuspeita.

Não é essa gravidade ontológica, contudo, que provoca a incur-

são de Berta e Isabô ao motivo dentário. Muito pelo contrário: co-

locadas diante da evidência de estarem desdentadas, as velhinhas 

parecem ignorar por completo as angústias que assombram o velho 

Vittorio, operando uma formidável reversão nessa circunstância. 

Ora, o fato de não terem dentes vai concorrer aqui inteiramente 

a seu favor, ou melhor, a favor da lubricidade que lhes é incitada 

pelo amigo: 

Seo Quietinho: Mas eu vim aqui pra isso mesmo, pois vocês num 

têm dente... é pra chupá mió.

Berta: Aiiiiii, num fala assim nas porta da rua!

Isabô: Abre logo, que a vila intera vai sabê dessas luxúria. (Hilst, 

2014, p.240)

Nessa reviravolta insinua-se uma afinidade intensa entre a boca 

e o sexo, que não deixa de lembrar certas formulações de Georges 

Bataille, não por acaso um escritor lido e citado por Hilda Hilst. 

Em um artigo intitulado “Les deux visages”, o autor afirma que 

“nos diversos jogos de amor os seres humanos provam que têm 

dois rostos”. Tendo em vista que a correspondência essencial entre 

ambos seria dada pela boca e pelo ânus – aos quais se associam 

respectivamente os outros órgãos faciais e genitais –, ao primeiro ele 
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dá o nome de “rosto oral” e, ao segundo, de “rosto sacral” (Bataille, 

1976, p.527-8).

Com tais considerações em mente, não é difícil constatar que 

a correspondência entre os dois órgãos ganha uma nova feição no 

caso dos velhos, uma vez que o rosto, pelo menos em sua versão 

“oral”, é justamente aquela parte do corpo humano que mais de-

nuncia a idade. Nesse sentido, o paralelo entre ambos os rostos vem 

confirmar a singularidade da erótica senil, já que o sexo, em vez 

de desaparecer na velhice, se mantém vivo – mas tornando-se, ele 

também, velho. 

Assim, se as peripécias sexuais de Berta, Isabô e “Seo Quieti-

nho” podem perturbar as concepções correntes do erotismo, isso 

não se deve simplesmente ao fato de serem três velhinhos prati-

cando o sexo, mas sobretudo à evidência de que há um sexo exclu-

sivo dos velhos. Evidência que coloca em cena um imaginário bem 

distinto daquele prometido pelas miríades de corpos jovens, sara-

dos e saudáveis que, dia após dia, exibem seu previsível erotismo 

nas telas da televisão. Evidência por certo escandalosa que, como 

outros escritos de Hilda Hilst, vem contestar as imagens idealiza-

das da sexualidade que povoam tanto os tradicionais discursos de 

defesa da moralidade quanto os modernos catecismos do consumo. 
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