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FALANDO COM DEUS…1

Michel Riaudel

Tradução de Lauro Maia Amorim

Há na obra de Hilda Hilst vários desafios lançados ao leitor. Jus-

tificar uma unidade não é o menor deles: o tom sublime de poemas 

como os da coletânea Do desejo parece muito distante das provo-

cações paródicas e obscenas2 anunciadas por certos títulos de sua 

prosa, como A obscena senhora D, Com meus olhos de cão, Contos 

d’escárnio. Textos grotescos, Cartas de um sedutor… O que haveria 

em comum entre os endereçamentos ao “Sem Nome” em Sobre a 

tua grande face e em O caderno rosa de Lori Lamby? Sem dúvida, 

teremos progredido um pouco na compreensão dessa obra se che-

garmos a considerar, em conjunto, seus elementos aparentemente 

heteróclitos.

 1 Tradução do original em francês “Parler à Dieu...”.

 2 Sobre esse tema, referimo-nos, em particular, ao ensaio de Eliane Robert 

Moraes, “Da medida estilhaçada”, Cadernos de literatura brasileira, dossiê 

“Hilda Hilst”, n.8, São Paulo: Instituto Moreira Salles, 1999, p.114-26.
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De joelhos…

Certamente podemos apontar aquilo que interliga esses textos, 

como a onipresença do corpo, uma convocação do carnal. Metafo-

ricamente ou não, tudo é traduzido para o concreto, encarnando-se 

no tangível – seja para dizer a ausência ou a desolação. Mas o ângulo 

temático talvez não constitua uma abordagem das mais eficazes, 

na medida em que o que se diz é instável. Seria mais produtivo re-

gistrar os dispositivos de enunciação, que prontamente mobilizam 

as pessoas do discurso, como o “eu” e o “você/tu”, seja por meio 

da interpelação ou dos gêneros da esfera íntima. Desse modo, um 

trecho da obra poética interpela diretamente o interlocutor, ou, por 

vezes, o desejo, ou algo que poderia se assemelhar a uma transcen-

dência, como Deus:

Quem és? Perguntei ao desejo.

Respondeu: lava. Depois pó. Depois nada. (Hilst, 1992, p.7, 

epígrafe)

De tanto te pensar, Sem Nome, me veio a ilusão. (Hilst, 1992, 

p.105)

O fato de o interpelado permanecer mudo e de essa interlocução 

ser vã, ou, em todo caso, assimétrica, não exclui a existência ou a 

inexistência da segunda pessoa, fazendo-nos lembrar dos arranjos 

místicos onde Tudo e Nada são reversíveis e, portanto, equivalentes.

Michel de Certeau já destacou que o discurso místico emerge 

de um sentimento de falha na comunicação, de uma “dualidade 

intransponível” na relação com a linguagem, no silêncio do outro: 

“a essa ausência do Verbo opõe-se uma certeza: ele deve falar, [mas] 

aquilo que deveria ser está faltando” (Certeau, 1982, p.217-8). Tra-

zendo à frente do palco uma série de primeiras pessoas, as do ca-

derno rosa e do preto, especialmente aquelas da correspondência 

entre Lori Lamby e o tio Abel, O caderno rosa adota uma estratégia 

diferente, que remete a outro dispositivo cristão: a confissão. Lori 
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Lamby, uma criança de oito anos, narra uma história que primei-

ramente se apresenta como uma espécie de diário, ao qual, como 

qualquer autora de diário, ela confia, no segredo de um tête-à-tête 

com a folha branca, os momentos mais ou menos confessáveis de 

sua existência. No entanto, a despeito da candura da narradora, 

não há nada mais vergonhoso e escandaloso que a iniciação se-

xual de uma menina com “senhores” libidinosos e pedófilos. A 

transgressão aumenta na medida em que o diário é escrito sem o 

conhecimento de seus pais, que, no entanto, parecem organizar a 

prostituição de sua prole. 

Na verdade, a construção do livro é mais complexa e vertiginosa 

do que esse resumo sugere, de forma que, embora resistente à des-

crição, ela merece ser esclarecida. Por um lado, o paralelismo dos 

dois cadernos é apenas superficial, já que um se intercala no pri-

meiro, em posição, portanto, mais subordinada do que antitética. 

A oposição é exibida pelo contraste de cores – e, aliás, apesar do 

título que lhe foi dado por Lori, é um diário falso escrito por Abel, 

cuja primeira pessoa, Edernir, expõe suas aventuras sexuais: uma 

paixão de quinze anos pela filha de um farmacêutico (ela mesma 

uma iniciada, sobretudo por um jovem pároco desdentado, Dédé-

-o-falado).3 Tudo acaba – ou quase – em meio ao caos de uma cena 

de sodomia, zoofilia e violência. A esses relatos somam-se três car-

tas do “Tio Abel” a Lori; estão registrados, no diário, respostas 

e comentários suscitados por tais cartas; uma carta de Lori a seus 

pais, narrando detalhes secretos do caso depois que descobrem o 

caderno, além de uma última missiva endereçada ao editor do pai 

escritor, “Tio Lalau”, na qual há quatro fábulas curtas criadas por 

Lori – para as crianças! A consistência dessa prosa desgrenhada 

poderia ser assegurada pela voz da menina, o que credencia o título 

 3 Nota-se que esse nome próprio é composto pela inversão de Ed, abreviação que a 

moça, Corina, emprega para disfarçar Edernir – como no nome reduzido “Cô”, 

empregado pelo padre para se dirigir a ela durante suas frenéticas travessuras. 

Mas Corina também é o nome da mãe de Lori, o que expressa, no plano ono-

mástico, uma pequena amostra do que, na obra, são jogos vertiginosos envol-

vendo pontos de contato, reduplicações, reviravoltas e ressonâncias diversas. 
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do livro, se essa continuidade não fosse frustrada pela inserção in-

tempestiva de poemas do pai, e mais ainda pela confissão de Lori de 

que ela, aqui e ali, plagiara os escritos de seu pai. 

[…] então fui lá no teu escritório muitas vezes e lia aqueles livros 

que você pôs na primeira tábua e onde você colou o papel na tábua 

escrito em vermelho: BOSTA. E todas as vezes que dava certo de 

eu ir lá eu lia um pouquinho dos livros e das revistinhas que esta-

vam lá no fundo, aquelas que você e mami leem e sempre estavam 

dando risada. Eu levei umas pouquinhas pro meu quarto e escondi 

tudo, também o caderno eu escondi lá naquele saco que tem minhas 

roupinhas de nenen que a mami sempre diz que vai guardar de lem-

brança até morrer mas nunca mexe lá. Por que vocês mexeram lá? 

[…] E também eu peguei alguns pedacinhos da tua história da moci-

nha, mas fiz mais diferente, mais como eu achava que podia ser se 

era comigo. […] Bom, papai, eu só copiei de você as cartas que você 

escreveu pra mocinha mas inventei o tio Abel. (Hilst, 2005, p.92-5) 

Nessa arquitetura à la Escher não se sabe muito bem, afinal, se 

é preciso “acreditar” no que foi lido – no plano da ficção, eviden-

temente – ou se não se deve, antes, concluir que tal montagem é cria-

da por um adulto, nesse caso o próprio pai escrevendo uma história 

pornográfica4 – o que ocorre, de fato, se o reconduzirmos ao plano da 

enunciação. No entanto, qualquer que seja a perspectiva escolhida 

pelo leitor, o ponto de fuga da confissão é esclarecedor. Não só pelo 

clima que paira sobre o texto: o despudor calculado e a falsa ino-

cência de Lori chocam-se violentamente com a discrição do diário, 

oculto aos “adultos” (mas revelado a essa outra figura paternal que é 

o tio Abel), e concebido, inclusive, por uma menina que escuta atrás 

das portas.5 Em outras palavras, esse texto é profundamente traba-

lhado pela censura que ele simula com a leveza da ignorância. Aqui 

 4 “Papi não está mais triste não, ele está é diferente, acho que é porque ele está 

escrevendo a tal bananeira, quero dizer bandalheira que o Lalau quer” (Hilst, 

2005, p.21).

 5 “Eu ouvi um pouco atrás da porta” (Hilst, 2005, p.27). 
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atua uma das funções do confessional que se dá no silêncio, do qual 

são extorquidos, em nome de Deus, segredos mais ou menos graves. 

Todavia, sobretudo nas incertezas que nós acabamos de assi-

nalar sobre a origem da narrativa, sua aparência enganosa e seus 

falsos pretextos, aflora uma outra realidade da confissão, que é a 

antípoda exata da fala mística. Enquanto esta convoca um Outro 

indeterminado cuja presença se autentifica por meio de estigmas 

de toda ordem deixados sobre o corpo do crente, a confissão esfor-

ça-se para assegurar a veracidade de um discurso sempre sob sus-

peita de mentira ou de omissão. Assim, a dúvida não paira sobre a 

segunda pessoa, mas sobre a primeira, possivelmente manipulado-

ra ou sujeita a falhas. Ao mesmo tempo, o cerne do saber se deslo-

ca, em um movimento especular que produz o lugar de quem não 

sabe (tudo). Em um caso, o “você” se oculta; no outro, o “eu” se 

mascara. Na ausência de maiores certezas, o que garante a exaus-

tividade da fala é a crença no fato de que a confissão se efetua sob 

o olhar do Deus onisciente, exaustividade também solicitada pelo 

valor performativo da confissão: já que falar é o primeiro passo 

do exorcismo que conjura o pecado que está em nós, e já que não 

podemos esperar senão alívio e absolvição, por que encobrir nossos 

próprios erros? 

Este é meu corpo

Em suas afinidades com a mística ou com a confissão, os con-

flitos “transcendentes” da obra de Hilda Hilst sempre se desta-

cam, contudo, do discurso da devoção. Isso não se deve apenas 

à precariedade de seu fundamento, ou à incredulidade quanto à 

existência de um Deus,6 mas, sobretudo, ao fato de que eles não 

 6 Veja, sobre isso, o que Hilda Hilst declara em uma entrevista concedida a Cader-

nos de literatura brasileira: “– A senhora reconhece essas presenças [Sóror Juana 

Inés de la Cruz e Santa Teresa d’Ávila], embora remotas, na sua literatura cha-

mada “pornográfica”? – É verdade. É a busca de Deus. É por isso que A obs-

cena senhora D pergunta: “Deus, você me entendeu?” (Cadernos, 1999, p. 30).
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compartilham, de modo algum, o saber dos fiéis. Provocadoras 

ou suplicantes, essas obras são, porém, bem alicerçadas por uma 

fé: não nos enganemos, todos os livros de Hilda Hilst são livros 

de sabedoria, que perseguem com convicção uma verdade. Isso, 

contudo, não tem nada a ver nem com a razão arrazoante, com a 

demonstração científica, ou com a questão platônica ou cristã da 

alma. Desse ponto de vista, poder-se-ia chegar à conclusão de um 

desafio pervertido que não para de estremecer os fundamentos da 

racionalidade e de arruinar seus edifícios. Ainda que o perverso 

se contente, por assim dizer, em assediar as brechas do “soberano 

bem”– como aquela aberta pelo imperativo categórico, sem deixar 

o terreno da lição ou da demonstração: se o bem é o que se faz ouvir 

dentro de mim por meio da experiência7 –, ele pode igualmente ser 

substituído pelo que dita a voz interior de Madame de Saint-Ange 

ou de Dolmancé. Em “Kant avec Sade”,8 Jacques Lacan observou, 

intuindo uma solidariedade entre elas, que a Kritik der Praktischen 

Vernunft (1788)9 precedeu em apenas alguns anos a publicação de 

La Philosophie dans le boudoir (1795),10 que se pretende um manual 

de educação feminina. O perverso, como ilustram o Dom Juan mo-

lieresco e seu duplo atrapalhado Sganarelle, ainda é algo retórico, o 

que não é a voz hilstiana. Certamente ela arremeda, parodia, desvia, 

com artimanha e deleitamento, mas sem jamais renunciar a sua 

verdade: o gozo. 

O caráter oblíquo e fugidio de sua prosa, tanto em sua “drama-

turgia” quanto nas sobreposições de voz maliciosas, tornam sua 

 7 Recordemos o famoso início da conclusão da Segunda Crítica: “Duas coisas 

preenchem o ânimo (Gemüt) com uma admiração e uma veneração sempre 

novas e crescentes à medida que a reflexão se vincula e se aplica a elas: o céu 

estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim”. Trecho traduzido a partir 

da edição francesa: Emmanuel Kant, Critique de la raison pratique, trad. F. 

Picavet, Paris: Félix Alcan, 1888, p.291.

 8 Cf. Jacques Lacan, Écrits II, Paris: Seuil, coll. “Points”, 1999 [1.ed.: 1966], 

p.244.

 9 Tradução em português: Kant, I. Crítica da razão prática. Trad. Valerio Roh-

den. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2011.

 10 Tradução em português: Sade, M. de. A filosofia na alcova. Trad. Contador 

Borges. São Paulo: Iluminuras, 2008. 
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natureza complexa de se apreender. É difícil lê-la ao pé da letra, 

por ser a provocação abalada por risos. No entanto, é isso o que, 

em algum momento, deve se impor para avançarmos em sua com-

preensão e em sua interpretação, o que pode até nos ajudar. Pois, se 

pudemos detectar, anteriormente, os efeitos subterrâneos da censu-

ra, é porque sua instância é justamente a do superego. O cômico é o 

modo subversivo da expressão moral. 

Para tentar desembaraçar, nesse campo, os discursos emaranha-

dos de O caderno rosa, podemos distinguir, no plano intradiegético, 

três polos principais de ética, sobre os quais se articula aquilo que 

se decifra de uma mensagem emitida secretamente, sobre a própria 

função literária. Na história, debatem-se ou afrontam-se a ética 

parental (a ordem do Bem), a lei do mercado (a ordem dos bens) 

e o imperativo do gozo. A primeira é enquadrada por princípios 

rígidos cuja transgressão leva seus defensores, ao final do percurso, 

à loucura e ao internamento. Lembremo-nos das últimas páginas 

do romance, quando os pais descobrem o “diário” da filha: a mãe 

desmaia e ambos partem para uma casa de repouso.11 Foi então que 

Lori disse querer ajudar o pai, inventando uma história de sucesso 

que agrada ao editor Lalau. E, para isso, queria inserir os elementos 

dos textos achados nos projetos de seu pai. 

O objeto da segunda se inscreve, aquém do bem e do mal, nas 

próprias coisas que substituem os ideais. Sua lei é voltada para 

a produção e o consumo compreendidos como a própria finali-

dade do sistema. É, por exemplo, o objetivo do editor Lalau, que 

pensa nos números de vendas, com base nos quais se determinam 

as restrições da escrita, como a brevidade do livro. No seu ponto de 

vista, o escritor deve satisfazer o gosto do público, e deve aceitar, 

para isso, prostituir sua prosa (tal como prostituir os encantos da 

filha). Pode-se dizer que ele é motivado pelo desejo de enriquecer, 

mas a riqueza é um dado relativo, já que a busca por ela não tem 

 11 É verdade que, no início da história, supõe-se que o pai de Lori lê o seu livro 

(vide Hilst, 2005, p.25), dado incompatível com os desdobramentos posteriores. 
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limites. Assim, não é o dinheiro em si que ele persegue, mas o enri-

quecimento sem fim, o que equivale a uma agitação permanente e 

desenfreada. De certa forma, Lori Lamby reproduz esse esquema, 

fascinada como é pelos modelos midiáticos: 

Eu sempre pedia pro gênio trazer salsichas e ovos bem bastante 

porque eu adoro e também pedia pro papai pedir pro gênio tudo 

que a Xoxa usa e tem. Papi disse quando eu pedi pra eu deixar de 

ser mongoloide. (Hilst, 2005, p.18-9)

Contra o ideal espiritual ou aristocrático do pai formula-se uma 

demanda dupla, em parte alienada pela economia capitalista (e sua 

sociedade do espetáculo), em parte fundada no prazer dos sentidos 

(o sabor das salsichas e dos ovos). A alienação é marcada igualmen-

te pelos traços do american way of life (a transformação de “papai” 

em “papi”, de mamãe em “mami”, bem como o “y” de “Lori 

Lamby”). No entanto, um grão de areia sexual apodera-se desse 

tipo de máquina desejante: em “Lamby”, ouve-se “lamber”. E em 

Xoxa, reconhece-se a estrela dos programas infantis, Xuxa, nome 

artístico alterado para sugerir “xoxota”. De modo que a verdade 

do corpo eclode, como último recurso, e acaba levando a regulação 

publicitária à implosão. 

Deixando, em certo nível de profundidade, os sentidos prevale-

cerem sobre a significação, a obra de Hilda Hilst promove uma de-

sorganização das estruturas do saber, que não são mais comandadas 

pelo cérebro e pela razão. Um tanto mais fundo, ela antecipa tam-

bém certa relação com o literário, em parte mimetizada pela intriga e 

pela busca de Lori Lamby.12 O propósito aqui joga com dois níveis: 

por um lado, com o da intriga, e, por outro, com o do referencial 

intertextual. É simples observar que a discussão entre o pai e Lalau, 

 12 Nota-se, de passagem, o que sugere a identificação do autor e de sua persona-

gem: a reiteração da opção onomástica ecoando as iniciais dobradas de Hilda 

Hilst, H. H., que se encontra em Lori Lamby, L. L., e em Hans Haeckel (cf. 

Contos d’escárnio. Textos grotescos, 1990). De certa forma, reitera-se o eco de 

Kafka em Samsa… Pode-se considerar ainda a homofonia de Hilda Hilst com 

Hillé, personagem de A obscena senhora D. 
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sendo o ponto de vista do editor sustentado pela mãe, e depois, pela 

filha, grosso modo opõe uma literatura alimentar, à base de receitas, 

como o best-seller, que supostamente bajula as infames inclinações 

dos leitores, a uma outra concepção de escritor: exigente, indigente, 

sem público, angustiado diante da página em branco. A sacralização 

do literário é o corolário de uma figura de exceção, frágil, doando 

sua vida e sua pessoa à arte, praticando sua atividade não como pro-

fissão, mas como sacerdócio, tal como Gustave Flaubert.

Porque só teve essa madame Bovary que deu certo, e se você 

gosta tanto do Gustavo, lembre-se do que ele disse: um livro não se 

faz como se fazem crianças, é tudo uma construção, pirâmides etc., 

e a custa de suor de dor etc. (Hilst, 2005, p.70)

É o que responde o pai à esposa durante uma briga. Ela o acusa 

de só falar sobre sexo em termos infantis; ele retruca dizendo que se 

trata apenas do começo de uma história, preparando uma narrativa 

mais crua, mais direta. 

Sereis minhas testemunhas

Dito de outra forma, a cena representa, em um abismo invertido, 

o que se efetiva sob a caneta de Lori Lamby. Porém, nos dois casos, 

considerando-se a autora filha ou o autor pai, o texto é o resultado 

de uma demanda endereçada a partir do lugar do Outro (demanda 

implícita do pai, do ponto de vista de Lori; da mãe ou do editor, 

do ponto de vista de “Papi”), do qual, como leitores, somos o outro 

convocado a testemunhar, encerrados nas redes de um diálogo que 

não nos diz respeito, mas que também é termo de um discurso trans-

ferencial, o da literatura, única instância capaz de recusá-lo em suas 

perlaborações potenciais. 

Contudo, de alguma forma a família que emerge do inter-

texto, cúmplice entre a ironia e a homenagem, está aí para guiar 

nossa leitura. O caderno rosa alterna citações eruditas com men-

ções amigáveis, tais como as dos tios Dalton (Trevisan) ou Millôr 

Miolo_Em_torno_de_Hilda_Hilst_(GRAFICA)-v5.indd   147Miolo_Em_torno_de_Hilda_Hilst_(GRAFICA)-v5.indd   147 22/01/2016   18:02:1322/01/2016   18:02:13



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

(Fernandes),13 autor das ilustrações da primeira edição da Massao 

Ohno. Desde então sempre presentes, elas são inseparáveis do texto, 

no qual transmitem a mistura de infantilidades, de pornografia, de 

histórias em quadrinhos, gênero adorado pelas crianças, e de sofisti-

cação. Entre os familiares mais distantes, são citados explicitamente 

Catulo e Marcial, poetas contemporâneos de Cícero, no caso do 

primeiro, e de Quintiliano, no caso do segundo, e que, rompendo 

com a retórica oficial, na contracorrente do grandioso gênero épico, 

destacam-se especialmente por seus versos sarcásticos ou obscenos. 

A adaptação livre da página 73 se inspira no poema XL das Œuvres 

de Caio Valério Catulo, “À Ravidus”: “Que má ideia, meu pequeno 

Ravidus, precipitar-te assim ao encontro dos meus iambos? Que 

deus inspira-te a ideia maluca de incitar uma discussão?”.14 Enquan-

to na página seguinte há uma transposição de “Contra Fabullus”, o 

poema LXXXVI do livro Œuvres complètes de M. Valerio Marcial: 

“Os pederastas têm, dizes tu, o hálito forte: se é como dizes, Fa-

bullus, que cheiro devem ter, diz-me, aqueles que lambem?”.15 

Identificam-se igualmente alusões mais ambíguas ou cáusti-

cas aos monstros sagrados da literatura moderna contemporânea. 

 13 Cf. a carta que Lori escreve a seus pais: “Eu também ouvia tudo o que você e 

mami e tio Dalton, e tio Inácio e tio Rubem e tio Millôr falavam nos domingos 

de tarde. Eu acho lindo todos esses tios que escrevem” (Hilst, 2005, p.95). 

Pode-se associar o nome “Rubem” a Braga ou a Fonseca. A identificação por 

trás do “tio Inácio”, se é que tenha uma alusão, se mantém enigmática.

 14 Catulle, Œuvres, trad. Maurice Rat, Paris: Garnier Frères, 1931, p.58-59 

(“Ad Ravidum. Quænam te mala mens, miselle Ravide/ Agit precipitem in meos 

iambos?/ Quis Deus tibi non bene advocatus/ Vercordem parat excitare rixam?”).

 15 (N. do T., na tradução francesa: “Les pédérastes ont, dis-tu, l’haleine forte: 

si la chose est comme tu le dis, Fabullus, que doivent sentir, dis-moi, ceux qui 

lèchent”.) M. V. Martial, Œuvres complètes, trad. V. Verger, N.-A. Dubois et J. 

Mangeart; nouv. éd. revue par Félix Lemaistre et N.-A. Dubois, Paris: Gar-

nier frères, 1864, p.274 (“In Fabullum. Pædiconibus os olere dicis./ Hoc si, sicut 

ais, Fabulle, verum est,/ Quid tu credis olere cunnilingis?”). A tradução francesa 

suaviza a última palavra, que se relaciona aos “chupadores” do sexo feminino, 

ou, em outras palavras, nesse contexto, à prática considerada mais depreciada. 

Vejamos o poema XXX do Livro XI: “CONTRA ZOILE. Tu afimas, Zoile, 

que a boca dos advogados e dos poetas cheira mal; pois a boca de um chupador 

sem vergonha cheira muito pior.” 
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Como os que são espontaneamente associados à transgressão eró-

tica: D. H. Lawrence, Henry Miller ou Georges Bataille, nos quais 

as aparições mais ou menos sub-reptícias são enquadradas por um 

contexto relativamente degradante.16 É o destino do autor de Lady 

Chatterley’s Lover:17 uma frase, a ele associada, serve de epígrafe ao 

“Caderno negro”, cuidadosamente copiada por Lori: “Seu pênis 

fremia como um pássaro” (Hilst, 2005, p.41).

Não obstante, o lirismo que eleva a temática sexual (e decerto 

assume um leve tom de ridículo) é interrompido pelo contraponto 

que detona os dois enunciados seguintes, em que a trivialidade 

minimalista situa-se entre a gargalhada e a excitação jubilosa, à 

escolha do leitor: 

Hi, hi! 

(Lori Lamby) 

Ha, ha! 

(Lalau)

Miller e Bataille surgem em uma breve sequência,18 em que o 

romancista norte-americano está presente apenas pelo seu primeiro 

nome, precedido de artigo – “o Henry” – enquanto o sobrenome do 

autor de Le Bleu du ciel19 é “traduzido” em português: “o Batalha”. 

Tantas marcas de uma familiaridade dessacralizante e tantas de 

desmistificação de figuras célebres já foram vistas na menção de “o 

Gustavo”: Flaubert, o autor hors-concours da modernidade, con-

centra a dupla marca infame do artigo e da “tradução”. 

O corpus literário brasileiro não é poupado pela erosão sarcástica 

que arrasa dois monumentos do romance do século XIX: Machado 

 16 Para não falar de Vladimir Nabokov, cuja Lolita, obviamente, vem à mente 

quando se trata da “história de uma ninfetinha” (Hilst, 2005, p.26).

 17 Tradução em português: Lawrence, D. H. O amante de Lady Chatterley. Trad. 

Sergio Flaksman. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. 

 18 Hilst, 2005, p.85. 

 19 Tradução em português: Bataille, G. O azul do céu. Trad. Maria Lúcia 

Machado. São Paulo: Brasiliense, 1986. 
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de Assis é rebaixado a um nome de rua, onde mora Juca, também 

chamado de José de Alencar da Silva (Hilst, 2005, p.80).20 Mais 

sutis e corrosivas são as referências a duas mulheres contemporâ-

neas: por um lado, o intertexto significativo com a história infantil 

de Clarice Lispector, A vida íntima de Laura. A seu modo, o ro-

mance de Hilda Hilst também é uma história de criança, assegura-

da por uma narradora cujo nome de batismo parecer ser derivado 

daquele da heroína clariciana. Por fim, o nome de sua mãe, Cora,21 

direciona um gesto de desdém à popular e consensual poetisa Cora 

Coralina (1889-1985).22 

O mais hermético de todos os diálogos intertextuais poderia 

ser também, no entanto, o mais central e o mais esclarecedor. Isso 

porque os pontos em comum com Sade são de tal ordem que nos 

convidam a ler O caderno rosa como uma forma de anti-Filosofia 

na alcova. Se nos dois casos o sexo é desvinculado da reprodução, 

ele não o é em ambos pela mesma razão: Madame de Saint-Ange 

e Dolmancé recomendam deliberadamente a extinção da espécie 

humana.23 Lori não tem idade suficiente para levantar essa questão. 

Mas, como Eugénie, ela é ávida por aprender um novo vocabulário, 

motivada pela mesma curiosidade lexical. Façamos a comparação: 

Mami me ensinou que a minha coisinha se chama lábios. […] 

Eu não sei o que é mongoloide, depois vou procurar no dicionário 

que eu tenho. (Hilst, 2005, p.18-9.)

e: 

O que quer dizer essa expressão “puta”? Me desculpe, mas você 

sabe? Estou aqui para me instruir.24

 20 Em posição de sufixo, o “da Silva”, vem rebaixar o clássico “José de Alencar”.

 21 “Cora é o nome da mami”, explica Lori (Hilst, 2005, p.69).

 22 Do mesmo modo que a personagem da tia Gilka (vide Hilst, 2005, p.91) evoca 

o nome de sua contemporânea, a poetisa simbolista Gilka Machado (1897-

1980).

 23 Vide Madame de Saint-Ange no terceiro diálogo: “Uma linda moça deve se 

preocupar apenas em foder e jamais em procriar”. 

 24 Eugénie, no terceiro diálogo: “Qu’entends-tu par cette expression de putain? 

Pardon, mais tu sais? je suis ici pour m’instruire” (Sade, 1795, p.48).
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ou ainda: 

[…] eu vim aqui para aprender e não vou embora sem me tornar 

uma sábia.25

Tanto a inocência de uma como da outra26 multiplicam inclusive 

o efeito explosivo da situação, tal como ressalta Dolmancé: “essa 

ingenuidade me deixa com um tesão terrível”.27

Outro ponto comum entre essas histórias é a idade de certos 

protagonistas, como os 15 anos de Edernir, de Corina, e de Eu-

génie. O que nos leva a pensar que o “caderno preto” é o inverso 

sadiano do “caderno rosa”, hipótese reforçada pelos pesadelos que 

sua leitura desencadeia em Lori. Essas aventuras são estranhas 

a seu universo: “eu achei muito difícil essa história que o senhor 

me mandou, e também não sei direito como é um jumento preto” 

(Hilst, 2005, p.65). Se Edernir descobre gradualmente a mentira, a 

hipocrisia, a violência, que acabam em parte por dominá-lo, Lori 

mantém um olhar ingênuo que desnuda o absurdo do mundo. A 

partir de sua janela, a sociedade dos homens pode se tornar melhor, 

como declara Abel: “Você é impressionante, Lorinha, muito inteli-

gente mesmo, e quer saber, Lorinha? Você me faz sentir que eu não 

sou mau” (Hilst, 2005, p.34).28 

 25 Eugénie, no segundo diálogo: “je suis venue ici pour m’instruire et je ne m’en irai 

pas que je ne sois savante” (Sade, 1795, p.19).

 26 “Eu vou contar tudo do jeito que eu sei porque mamãe e papai me falaram para 

eu contar do jeito que eu sei”, declara Lori à guisa de introdução (Hilst, 2005, 

p. 13). 

 27 “cette ingénuité me fait horriblement bander”, no terceiro diálogo (Sade, 1795, 

p.32).

 28 Em se tratando do Bem e do Mal, seria possível também analisar a escolha 

do nome Abel, que foi, inclusive, esclarecido no intercâmbio com Lori (vide 

Hilst, 2005, p.31), bem como o deslizamento hipocorístico-metonímico (“o 

Abelzinho”, em Hilst, 2005, p.37) para designar o sexo masculino.
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Não há relação transcendente

Em Sade, Eugénie é principalmente uma “vítima” 29 e as ações 

são execuções,30 enquanto o que se limita à maldade do outro, na 

ficção de Lori, é seu próprio prazer. Se, por um lado, a “natureza” 

sadiana faz uma regra da vontade desavergonhada pelo poder, o 

valor lambyano repousa sobre o apelo sem complexo (mas não sem 

inquietude) ao gozo. É por isso que o teatro da alcova se constitui de 

um esqueleto para suas mensagens e lições, ao contrário das traves-

suras pueris do diálogo que Lori busca dominar:

Eu expliquei que estava escrevendo a minha história e que pre-

cisava ter conversa na história porque as pessoas gostam de conver-

sas. […] Mas não teve muitos diálogos para eu colocar aqui. […] 

Fiz bastante diálogo, e agora vou continuar sem diálogo. (Hilst, 

2005, p.28-9, 31, 35)

E se os personagens do Marquês exibem ostensivamente o seu 

ateísmo, os textos de Hilda Hilst, experimentando em todas essas 

modalidades discursivas e posições de enunciação, parecem buscar 

o esgotamento da possibilidade de Deus. 

A prosa e poesia hilstianas, obscenas ou sublimes, marcadas pela 

interpelação, pela confissão, por falsas confidências, pela narrativa, 

pelo teatro e por voos líricos, resultam sempre em uma postura ini-

ciática cujo mestre não conhece senão a experiência do corpo, ou do 

significante que o representa. Seu saber é a construção de ausências, 

ilusões, brechas e interrupções no trabalho com o negativo: aquilo 

que não para de não se escrever.31 Jamais se acaba realmente com 

Hilda Hilst. 

 29 Vide a réplica da Madame de Saint-Ange a seu cúmplice no terceiro diálogo: 

“Dolmancé, tire você mesmo a roupa da vítima”. 

 30 Madame de Saint-Ange à Eugénie, sempre no terceiro diálogo: “Me diz qual 

é a sensação que você vai ter quando nossas línguas forem enfiadas, ao mesmo 

tempo, nas tuas duas aberturas (Em execução.)”. Ênfases minhas.

 31 Cf. a definição que Jacques Lacan propõe para a relação sexual, Le Séminaire. 

Livre XX. Encore, 1972-1973, Paris: Seuil, coll. “Points”, 1975, p.193.
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