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Recentemente, em livro organizado pelo pesquisador Alcir 

Pécora, dedicado a pensar aspectos da obra de Hilda Hilst, encon-

tramos a seguinte sentença servindo de título: Por que ler Hilda 

Hilst, frase que, construída de modo perspicaz sem ponto final ou 

de interrogação que a encerre, confere ao título um tom ambíguo 

que, oscilando entre a interrogação e a afirmação, leva-nos a aden-

trar o universo hilstiano. No mesmo tom, os artigos ali reunidos 

trazem possíveis alternativas que justificam e, em certa medida, 

respondem ao aparente questionamento que intitula o volume. 

Partindo dessa perspectiva, redimensionaremos a frase de Pécora, 

formulando-a da seguinte maneira: Por que traduzir Hilda Hilst?

No esforço de pensar essa questão, buscaremos, neste traba-

lho, apresentar um breve panorama da obra hilstiana a partir dos 

traços encontrados no livro Contos d’escárnio. Textos grotescos, na 

tentativa de delinear características que definam sua escrita de um 

modo geral. Em seguida, apontaremos possíveis saídas para essa 

que também seria uma frase dúbia – Por que traduzir Hilda Hilst –, 

destacando os principais problemas encontrados pelas autoras do 

presente ensaio quando da tradução de Contos d’escárnio. Textos 

grotescos. Por fim, demonstraremos os recursos tradutórios utiliza-

dos para alcançar tão abastado e criativo vocabulário pornográfico, 
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considerando as complicações apresentadas pelos comentários que 

o próprio romance oferece sobre as questões de tradução. “Vou sair 

em inglês” (Hilst, 2002, p.114), declara Crasso em tom premoni-

tório no final do romance. Mais de duas décadas depois, seu sonho 

delirante, e talvez sarcástico, de “sair” em inglês está se tornando 

realidade, apesar dos vários obstáculos encontrados na tarefa de 

tradução.

Como apresentar uma autora como Hilda Hilst, sobretudo para 

um público anglófono, em parte ignorante de sua obra? A princí-

pio, sabemos como não apresentá-la, ou seja, não incorreremos no 

erro tão comum, por décadas repetido pela crítica, que se refere a 

ela recorrendo a sua figura de rara beleza e personalidade meteó-

rica. Tampouco recorreremos a sua figura de mito pop que agitava 

o meio boêmio-intelectual brasileiro de meados do século XX, em 

que transitava entre os astros de Hollywood, tentando a todo custo 

arrancar-lhes beijos apaixonados, bem como não nos atreveremos 

a retratá-la como uma asceta que se retirou da vida mundana para 

dedicar-se ao trabalho místico-intelectual. Percebemos que, em 

todas essas formas de apresentação, “a imagem pública da artista 

como tipo excêntrico predominou sobre o conhecimento da obra” 

(Pécora, 2010, p.8). Esses perfis são evocados com muita frequên-

cia quando se pretende falar ou escrever sobre Hilda Hilst e sua 

obra. No entanto, observamos que existe atualmente um grande 

esforço por parte de críticos e estudiosos da literatura em reparar 

essa desastrosa forma de abordagem e deslocar o foco de tratamento 

dado à autora. Privilegiando as análises de seus textos em vez da sua 

figura mítica, já podemos encontrar, mesmo em sites da internet, 

menções que a referenciam como “uma das maiores escritoras da 

língua portuguesa do século XX”. 

Tais perfis são emblemáticos, pois ajudam a compor imagens 

públicas da autora que podem ou não ser reiteradas; para tanto, 

basta confrontar esses jargões descritivos com textos, cartas e entre-

vistas da própria Hilda Hilst. Esta é uma opção interessante, caso 

o pesquisador/tradutor pretenda enveredar por uma reflexão sobre 
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o conceito de postura autoral pensado por Jerôme Meizoz, pois nos 

reporta dados importantes sobre a postura que será colocada em 

jogo pela autora, seja ela consciente ou não, em suas aparições pú-

blicas, em seus posicionamentos político/intelectuais, assim como 

em sua obra. Meizoz (2007) chama de posturas autorais “essas mo-

dalidades de autocriação” exercitadas pelos escritores modernos/

contemporâneos que colocam em cena tanto aquela “‘maneira de 

ser de um escritor’ visível nas diversas posições, hábitos e posturas 

de um autor”, como aquelas que aparecem na “dimensão retórica 

(textual) e contextual”. Assim, a postura autoral de Hilda Hilst, sua 

maneira de se portar no campo literário, talvez tenha sido construí-

da astuciosamente como forma de atrair a atenção do público para 

sua obra.

Feitas as devidas considerações, optaremos aqui por tratá-la 

como uma das poucas grandes escritoras brasileiras do século XX 

cuja obra extremamente rica e singular, apesar de continuar um 

tanto quanto desconhecida, é capaz de despertar, tanto entre os 

leitores “especializados” quanto entre os leitores “não especializa-

dos”, sentimentos e críticas das mais odiosas às mais elogiosas.

A obra ficcional de H. H. gira em torno de temas que, no nível 

discursivo, evidenciam alguns traços que a definem como autora, 

quais sejam, suas reflexões sobre experiências místicas e metafí-

sicas, seu violento humor negro, sua ironia cortante, seu laborioso 

exercício de estilo, seu erotismo paródico, cru, obsceno e divertido 

(para alguns). Sua prosa revela uma escrita angustiante e obscena 

que transgride não apenas na forma de seus escritos, mas também 

de seu conteúdo. Angustiante por evidenciar o vazio intangível do 

não saber e a quase impossibilidade de transformar em linguagem 

sensações tão ambíguas, aterradoras; obscena no sentido trazido 

por Sonia Purceno (2010, p.64), para quem:

Hilda Hilst está no encalço dos limites, que sabe insustentáveis, 

do obsceno – tratado aqui fundamentalmente como aquilo que 

entra em cena de forma transgressiva, provocando a imaginação e a 

pudicícia do escritor e do leitor. 
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Como podemos observar quando da leitura de seus textos fic-

cionais, Hilda Hilst coloca em cena o que, em certa medida, sempre 

esteve fora dela, a exemplo de reflexões inusitadas sobre literatura, 

cânone literário, mercado editorial, processo de criação, pornogra-

fia etc. Assim, não é estranho nos depararmos com personagens 

como Crasso, narrador-personagem e autor fictício desses Contos 

d’escárnio, afirmando categoricamente que Ezra Pound é um “cara 

repelente. Um engodo. Invenção de letrados pedantescos” (Hilst, 

2002, p.20), ou destilando sua amarga crítica ao mercado literário, 

dizendo: “resolvi escrever esse livro porque ao longo da minha 

vida tenho lido tanto lixo que resolvi escrever o meu” (Hilst, 2002, 

p.14), ou, ainda, explicitando o “penoso” (Hilst, 2002, p.32) tra-

balho do escritor, ao refletir sobre a melhor maneira de formular a 

seguinte sentença: “A primeira vez que eu ‘a fodi’ (ou que ‘fodi-a’ 

ou que ‘fui fodê-la’, é melhor?)” (Hilst, 2002, p.16). 

Se existe certa dificuldade em dar conta do conjunto da prosa 

hilstiana devido ao seu caráter hermético, caótico, híbrido, descon-

tínuo e de um vocabulário que oscila esquizofrenicamente entre 

a mais alta erudição e o mais vulgar linguajar de bordel, pode-se 

imaginar o quão dificultoso é tomar por tarefa a tradução de alguma 

de suas obras, pois nelas é praticado, de forma sistemática, um ver-

tiginoso exercício de estilo no qual diversos gêneros textuais estão 

dentro de um mesmo espaço narrativo, explorando o jogo ambíguo 

da linguagem e diluindo de forma irreversível as fronteiras entre 

a “boa” e a “má” literatura. Traduzir obras de Hilda Hilst para 

outro idioma constitui um trabalho um tanto quanto complexo, 

e tal complexidade aumenta quando a obra traduzida compõe o 

quadro da tetralogia obscena – nesse caso, a tarefa de recriar em 

outra língua um dos mais amplos vocabulários pornográficos da 

literatura brasileira, assim como formas narrativas que parodiam 

tanto o estilo do best-seller quanto o do romance literário, torna-se 

uma tarefa alquímica. 

Apesar de compreendermos que sua produção em prosa esteja 

sempre tratando de temas recorrentes, e que os doze textos que a 

compõem funcionam como um laboratório literário de experimen-
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tação estilística, escolhemos traduir o livro Contos d’escárnio. Textos 

grotescos por entendermos que esse trabalho sintetiza um dos gran-

des momentos de sua produção, pois enfatiza seu marcante tom 

irônico, assim como desafia os próprios limites do cânone literário 

ao colocar em cena temas e vocabulário “desviantes” e paródicos 

banidos da “alta” literatura. 

Dessa maneira, outro problema se coloca: como apresentar aos 

editores norte-americanos a ironia da escritora Hilda Hilst e de seus 

Contos d’escárnio dentro do contexto da literatura brasileira? Se a 

tetralogia obscena representa uma guinada provocativa em sua pro-

dução, é possível que essa provocação engenhosa seja mal interpre-

tada. Felizmente, segundo as palavras de um editor nova-iorquino, 

Hilda Hilst está se tornando “uma febre contagiosa” nos EUA – 

prova disso são as recentes publicações das traduções de textos como 

A obscena senhora D, lançado em inglês, em 2012; de fragmentos 

de textos em prosa e de poemas que vêm proliferando em revistas 

especializadas e das traduções que estão por vir, como é o caso dos 

textos Com meus olhos de cão e Cartas de um sedutor. Talvez essa 

febre sirva para preparar os (ainda poucos) leitores da obra hilstiana 

nos EUA para o singular escárnio e a sofisticada autocrítica de seus 

Textos grotescos.

Contos d’escárnio. Textos Grotescos escancara questões pouco te-

matizadas na literatura brasileira, abordando explicitamente, entre 

outras coisas: a complexa relação entre escritor e mercado editorial; 

a problematização da qualidade da literatura produzida e publicada 

pela indústria do livro; indagações metafísicas e práticas sexuais 

divergentes que constituem parte fundamental das experiências 

das personagens. Suas propostas eróticas, metafísicas e crítico/

filosóficas visam o questionamento das posições estabelecidas dos 

sujeitos/personagens na trama, descentrando e arruinando a segu-

rança castradora de seus cotidianos insossos. 

Como bem assinalou Pécora (2002), se tentássemos resumir o 

enredo dessa prosa memorialística absurda, não teríamos muito 

a dizer: Crasso, homem sexagenário, entediado com a vida, com 

o sexo, com todo o lixo literário publicado pelo voraz mercado edi-
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torial, resolve tornar real um desejo alimentado por toda a vida, o 

desejo de tornar-se escritor, que, até então, tinha sido reprimido 

pelo grande respeito quase religioso que devotara à literatura; no 

entanto, depois de constatar que se tem produzido e publicado 

“tanta bestagem em letra de forma” (Hilst, 2002, p.14), resolve 

escrever a sua própria. 

No afã de produzir o seu próprio lixo literário, Crasso resolve 

rememorar e dar “forma” aos momentos marcantes da sua vida. 

Então nos deparamos com as mais absurdas e risíveis experiências, 

sejam elas sexuais ou literárias, com um incrível “laboratório” da 

linguagem, no qual, em um procedimento alquímico, veremos se 

fundir em meio ao

[...] romance memorialístico; diálogos soltos intercalados à histó-

ria; imitação de certames poéticos à moda antiga [...]; apóstrofes aos 

leitores [...] apóstrofes aos órgãos sexuais [...]; contos e minicontos 

[...]; crônicas políticas; comentários etimológicos e eruditos; crítica 

literária [...] (Pécora, 2010, p.14)

Sem seguir normas ou receitas literárias tradicionais que delimi-

tam e encerram em si mesmas os gêneros literários, nem “colocar 

fatos em uma sequência ortodoxa, arrumada”, como no roman-

ce convencional, Hilda Hilst cria uma narrativa caótica, na qual 

os acontecimentos remorados por Crasso atropelam-se e tomam 

de assalto a página, sem seguir nenhuma sequência cronológica. 

Por mais que tentemos, não conseguiremos enquadrar Contos 

d’escárnio. Textos grotescos em um único gênero textual, pois o que 

nos é dado nessa prosa caótica é uma mistura enlouquecedora de 

gêneros.

Dessa produção literária prenhe de jogos de palavras ambíguos, 

de autorreflexão, de uma linguagem às vezes chula, às vezes erudi-

ta, de uma dicção próxima da oralidade que avança em uma prosa 

desvairada – entrecortada por poemas, críticas literárias, textos 

dramáticos e contos –, composta por Crasso e por outras vozes nar-

rativas, um desafio se coloca para aqueles que se arriscam em sua 
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tradução, fazendo-se necessário considerar diversas possibilidades 

tradutórias. 

Na tarefa de tradução de Contos d’escárnio. Textos grotescos para 

o inglês, surge a tensão, sugerida por Rosemary Arrojo (2007), 

entre autor e tradutor. Como as tradutoras poderiam conduzir a 

tradução com autoridade suficiente para delinear as múltiplas pos-

sibilidades de interpretação e, ao mesmo tempo, manter-se fiéis às 

idiossincrasias das escolhas da autora? Em se tratando de uma auto-

ra até então pouco lida e pouco traduzida para o inglês, que alegou 

inúmeras vezes que queria ser “consumida”, qual seria a postura 

ideal quando do ato tradutório? Optar por apaziguar os pontos de 

tensão da linguagem, facilitando, por assim dizer, a leitura da obra? 

Ou será que a tentativa, implícita nesse ato, de atenuar a prosa 

instável de uma escritora que pretende desafiar as expectativas do 

leitor seria muito arriscada?

Levando-se em conta as últimas inquietações, talvez encontre-

mos uma opção mais adequada na abordagem radical proposta pelo 

teórico Lawrence Venuti, a qual prioriza o estranho e o exótico no 

texto traduzido em detrimento da perda do sentido que pode ter 

sido pretendido pela autora. Ou, como propunha Friedrich Sch-

leiermacher, no início do século XIX, o tradutor é responsável por 

trazer o elemento estrangeiro do texto à língua-alvo e de aproximar 

o leitor do mundo linguístico-cultural do autor.

Atualmente, os estudos de teoria da tradução constituem um 

campo prolífero dos estudos literários e vêm promovendo um in-

tenso debate. Enquanto prática, a tradução vem sendo realizada 

desde os tempos mais remotos; no entanto, somente a partir do 

século XVIII o processo tradutório passa a ser sistematizado como 

estudo teórico, marcando o princípio da formulação de uma teoria 

da tradução. Durante séculos, vigoraram nesse campo do saber as 

ideias desenvolvidas pelo professor e teórico escocês Alexander 

Fraser Tytler (1747-1813), para quem a expressão “fidelidade ao 

original” – seja no que diz respeito ao conteúdo, ao estilo, à sinta-

xe, ao tom etc. – constituía um imperativo para a “boa” tradução. 

A noção de fidelidade permaneceu inabalável durante séculos e 
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consolidou-se como uma forte premissa para os posteriores estudos 

de tradução.

Se entre os séculos XVIII e XIX, os poetas, sobretudo, ocupa-

vam-se da tradução e das questões concernentes ao ato de traduzir, 

a partir do século XX os estudos de tradução passam a integrar o 

glorioso rol dos acadêmicos estudos linguísticos e literários. Desde 

então, as antigas questões sobre tradução passaram a ser reformula-

das incessantemente e novas questões foram colocadas na pauta das 

discussões. Nas reflexões contemporâneas a respeito do tema, a ar-

caica noção de que uma tradução de qualidade deveria estar sempre 

relacionada a uma extrema fidelidade ao original perde o seu status 

quo e passa a ser pautada por outros parâmetros. Agora, não se trata 

de transferir identicamente significados e formas de uma língua para 

outra, e sim de recriar – num constante exercício de leitura, interpre-

tação e reescrita – ambiências, estilos e formas a partir de uma rela-

ção íntima e complexa entre o texto de partida e o texto de chegada. 

Segundo Walter Benjamin (2008, p.69):

A tradução tende a expressar o mais íntimo relacionamento das 

línguas entre si. Ela própria não é capaz de revelar, nem é capaz 

de instituir essa relação oculta; pode, porém, apresentá-la, atuali-

zando-a de maneira germinal ou intensiva.

Observamos que, tanto nas ciências como nas estéticas mo-

dernas e contemporâneas, um sem-número de autores, artistas e 

pensadores intercambiam antropofagicamente, e sem cessar, ideias, 

formas, temas, estilos e conceitos, de tal modo que, atualmente, 

não passamos pela leitura de um texto teórico, literário ou filosó-

fico sem que reconheçamos, em alguma medida, traços de outro 

texto. Podemos avançar um pouco mais e dizer: raramente vemos 

uma obra de arte, seja ela pictórica, cinematográfica, teatral ou 

musical sem que reconheçamos texturas, temas, citações, traços, 

inter-relações, quaisquer que sejam elas, com outra forma artística. 

Poderíamos, inclusive, dizer que esse procedimento antropofágico 

é uma característica inerente à arte e à cultura, sobretudo na con-
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temporaneidade; portanto, hoje não seria mais possível conceber 

uma tradução pura e fiel ao original, já que o próprio “original” 

perdeu há algum tempo sua “aura”, sua “originalidade”.

O que se deu, então, no campo da tradução de “textos criati-

vos” foi uma crescente apologia a uma nova maneira de pensar a 

tradução que, seguindo os passos de Benjamin (2008), entendeu 

a tradução como uma forma que possui um caráter relativamente 

autônomo. Tratada como forma, por que não pensá-la como (re)

criação, e não apenas como cópia? Os teóricos contemporâneos es-

pargiram a noção de tradução e acrescentaram a ela conceitos como 

os de transcriação, plagiotropismo e transtextualização, criados por 

Haroldo de Campos, para quem:

[...] a tradução de textos criativos será sempre recriação ou criação 

paralela, autônoma porém recíproca. Quanto mais inçado de difi-

culdades esse texto, mais recriável, mais sedutor enquanto possi-

bilidade aberta de recriação. Numa tradução dessa natureza não se 

traduz apenas o significado, traduz-se o próprio signo, ou seja, sua 

fisicalidade, sua materialidade mesma. (apud Diniz, 1999, p.35, 

grifo do autor) 

Essa maneira de pensar o processo tradutório enobreceria a tare-

fa do tradutor, elevando-o ao posto de criador de uma outra e mesma 

obra ou, como bem colocou Benjamin (2008, p.75), “assim como a 

tradução é uma forma própria, também a tarefa do tradutor pode 

ser entendida como uma tarefa própria”. Dessa forma, na tarefa da 

tradução para inglês de Contos d’escárnio: Textos grotescos, tenta-

mos colocar em prática as supracitadas teorias contemporâneas de 

tradução logo no próprio título da obra. Esse título estranho, além 

de ser “muito comprido” para a edição norte-americana, segundo 

os editores e tradutores norte-americanos consultados pelas autoras 

do presente artigo, contém a fantástica palavra marcada por uma 

longa tradição e sem vocábulo correspondente no inglês: escárnio. 

Uma palavra como “escárnio”, que possui tão longa tradição nas le-

tras lusófonas, ao ser traduzida para o inglês por mocking, derision, 
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scorn etc., perde não apenas sua aura medieval, mas toda a referên-

cia a uma história da literatura satírica e erótica praticada desde 

os Cancioneiros galego-portugueses do século XIII até a literatura 

brasileira contemporânea.

O fato é que o mundo anglófono desconhece quase completa-

mente as cantigas de escárnio e maldizer, gênero reproduzido pela 

Encyclopaedia Britannica com a frase tão pouco lírica de “songs of 

mockery and vilification”. O título desse segundo livro da chamada 

tetralogia obscena não aponta para uma obra obscena qualquer, 

mas para uma obra destinada a um público sofisticado e culto, 

capaz de depreender a complexidade satírica inerente à junção do 

escárnio ao erótico e grotesco. Apesar de seu caráter erudito, o tí-

tulo não exclui um aspecto lúdico e absurdo, que, aliás, encontra-

-se na própria obra (outro volume do mesmo período produz um 

efeito semelhante: as poesias pornográficas e satíricas reunidas no 

livro Bufólicas faz uma referência cômica às Bucólicas de Virgílio, 

parodiando-o a partir da criação de um neologismo, procedimento 

linguístico bastante sofisticado).

O problema do título coincide com outro ainda maior, relativo 

ao tom geral dos Contos d’escárnio... Assim, não é de surpreender 

o fato de que o tom de escárnio da obra seja também uma das ca-

raterísticas que mais nos desafiou durante a tradução. A própria 

Hilda Hilst se referia à tetralogia obscena como “uma literatura 

bem Brasil, uma linguagem barroca, muito suntuosa” (Francisco, 

1991); assim, quanto mais suntuosa a linguagem, mais vertiginoso 

se torna o desafio da tradução. 

Luciana Borges (2010, p.124) caracteriza a situação das obras 

obscenas como “um lugar de entremeio, um lugar de difícil acesso 

tanto ao leitor não iniciado, o antileitor de Hilda, quanto aos leito-

res-fãs da obra hilstiana”. Teoricamente, a tradução poderia se sentir 

em casa num “lugar de entremeio”, frase que traz à memória a refe-

rida posição de Schleiermacher, assim como faz que nos lembremos 

das reflexões de Goethe, para quem, ao contrário da escola francesa, 

a tradução não deve domesticar o texto original, e sim enriquecer a 

língua, ampliando o gosto do público. Mas, como tantos tradutores 
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sabem, na prática tal lugar pode ser desconfortável por ser pouco 

atraente para o mercado editorial, realidade semelhante àquela ex-

perienciada pela própria Hilda Hilst em sua relação com o mercado 

nacional. Se considerarmos que as traduções compreendem menos 

de 3% do mercado editorial nos EUA, e as traduções literárias apenas 

uma pequena fração disso, é possível compreender que esse quadro 

não se refere apenas às vendas de ficção comercial, pois nem mesmo 

as pequenas editoras independentes, sem fins lucrativos, enfrentam 

o desafio de publicar uma prosa tão fora dos padrões comerciais. 

Dessa maneira, de modo geral, levar ao público anglófono obras 

estrangeiras constitui em si uma tarefa hercúlea que pode se tornar 

ainda mais árdua quando a obra traduzida não se submete às nor-

mas jurídicas e morais do mercado norte-americano. Esse é o caso 

de Contos d’escárnios. Textos grotescos e dos demais romances da te-

tralogia obscena, pois esses textos complexos, irônicos e altamente 

eruditos muitas vezes são considerados “lixo” literário e pornogra-

fia barata. Consideremos uma já citada passagem de muita impor-

tância para o entendimento do tom do livro e das complicações que 

se apresentam em sua tradução. Crasso explica ao leitor ingênuo:

Resolvi escrever este livro porque ao longo da minha vida tenho 

lido tanto lixo que resolvi escrever o meu. Sempre sonhei ser escri-

tor. Mas tinha tal respeito pela literatura que jamais ousei. Hoje, no 

entanto, todo mundo se diz escritor. E os outros, os que leem, tam-

bém acham que os idiotas o são. É tanta bestagem em letra de forma 

que pensei, por que não posso escrever a minha? (Hilst, 2002, p.14)

Essa passagem, encontrada logo nas primeiras páginas do texto, 

expõe as dificuldades características. Aqui, na voz crassa do nar-

rador, a prosa é, ao mesmo tempo, repetitiva (“resolvi [...], resolvi 

[...]”), desajeitada e pouco elegante. Os intricados níveis de ironia 

confrontam-se com uma declaração óbvia e pouco sutil, a de que 

o livro será trash. Contudo, a brincadeira complexa revela a típica 

ironia da autora e os leitores familiarizados com sua obra com-

preenderão que a narrativa de Crasso será pouco confiável.
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Mas como reagiria o leitor que ainda não tivesse se aventurado 

na leitura da obra hilstiana? Eis um ponto problemático da tradu-

ção para o inglês. Corre-se o risco de que a busca por uma maior 

aproximação do irônico e sofisticado procedimento hilstiano cause 

uma má impressão, afastando o leitor não iniciado, por considerar 

a tradução malfeita. Certamente, a compreensão do público leitor 

norte-americano não será imediata, pois mesmo no Brasil os pri-

meiros livros da tetralogia obscena não foram bem recebidos pela 

crítica. No entanto, antes de chegar às mãos do público, o livro 

deverá passar pelas mãos da editora; assim, é necessário que elas 

sejam suficientemente atentas, sensíveis e “transgressoras” (ocor-

rências bastante raras) para reconhecer o mérito de um texto que, 

desde o início, se mostra desajeitado, com suas “tetas em riste”, 

seus “suculentos melões” e seus “paus e picas” figurando em situa-

ções grotescas, contrapostas às mais nobres reflexões sobre a língua 

e a literatura: “É metafísica ou putaria das grossas?”, questiona 

Crasso.

Eliane Robert Moraes (2003) caracterizou da seguinte maneira 

o desconforto particular que essa obra provoca:

Na qualidade de produção literária inferior, a pornografia é 

normalmente aceita ou, pelo menos, tolerada. Seu poder de trans-

gressão é, nesse sentido, quase nulo. Na verdade, o texto erótico 

só consegue realmente escandalizar quando deixa de obedecer às 

leis do gênero menor, perturbando a zona de tolerância que cada 

cultura reserva às fabulações sobre o sexo.

Aparentemente, em sua época e em seu próprio país, Hilda 

Hilst encontrou dificuldades para explicar ao público, até mesmo 

para os leitores mais devotos, o conceito de um livro que recusa 

tanto as leis do gênero pornográfico quanto as da “alta” literatura. 

Em entrevista, a autora comentou essa dificuldade:

Fui muito ingênua. Achei que optando pela pornografia talvez 

chamasse a atenção. Mas sabe que aconteceu? Os que gostam da 
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pornografia disseram que aquilo não era pornográfico. E os críticos 

“sérios” se decepcionaram comigo. (Hilst apud Castello, 1992) 

Pode-se alegar que a decepção dos críticos demasiado “sérios” 

fosse o objetivo, nesse caso. Com sorte, a presença crescente de 

Hilda Hilst na cena literária norte-americana talvez constitua uma 

via de acesso ao entendimento de sua ironia mordaz.

É evidente, então, que a tradução tem uma responsabilidade 

enorme em recriar com bastante autoridade a linguagem, o tom e o 

humor do original. Mais uma vez, observa Moraes (2003):

Ao realizar um inventário da mercadoria literária mais este-

reotipada, o narrador coloca em questão o lixo cultural produzido 

no país, criticando a supremacia do best-seller. Mas sua visada, 

conclui o crítico, não se reduz a isso: o personagem vai além e faz 

da hegemonia da indústria cultural a condição de sua própria lite-

ratura, criando uma pornografia descontrolada, que excede as nor-

mas do mercado. 

Caraterística desse excesso de “pornografia descontrolada” é 

a criação de um amplo vocabulário pornográfico. A língua portu-

guesa possui um vasto léxico correspondente aos atos sexuais e à 

genitália, muito maior e mais variado que a anglo-americana. Por 

exemplo, no inglês americano, os vocábulos em uso corrente para 

designar pênis ou vagina contam, no máximo, uns três ou quatro, 

para cada um. 

Se, no nível mais elementar, existe uma grande distância entre o 

vocabulário sexual dos dois idiomas, é possível imaginar o desequi-

líbrio no caso da tetralogia obscena, com suas dezenas de apelidos 

para os órgãos sexuais, originados das mais diversas matizes cul-

turais. Um bom exemplo disso é o quebra-cabeça que representa 

a palavra “cona”, termo que substituindo vagina traz em si um 

sentido, ao mesmo tempo, vulgar e literário, e que foi resolvido de 

uma maneira relativamente satisfatória com o uso do termo cunny, 

palavra arcaica que também evoca o termo mais básico cunt.

Miolo_Em_torno_de_Hilda_Hilst_(GRAFICA)-v5.indd   241Miolo_Em_torno_de_Hilda_Hilst_(GRAFICA)-v5.indd   241 22/01/2016   18:02:1622/01/2016   18:02:16



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

Houve, também, momentos virtuosos – como em qualquer pro-

jeto de tradução, muitos deles fruto de conversas longas e divertidas 

entre as tradutoras, e com colegas lusófonos e anglófonos – em que 

analisamos e comparamos as sutilezas dos dois léxicos pornográficos 

e literários. Desse modo, “Putaria das grossas”, destacada da rele-

vante frase “É metafísica ou putaria das grossas?”, converteu-se, com 

muito esforço, em big fuck fest: “Is it metaphysical or a big fuck fest?”

O livro Contos d’escárnio. Textos grotescos termina com o último 

parágrafo de uma carta escrita por Crasso à sua amante: 

Clódia: estive em Paris. Agora estou em Nova York. Encontrei um 

editor. Vou sair em inglês. O ganso está túmido de emoção. Segue 

endereço passagem numerário. Venha amanhã. Lave-se. (2002, 

p.114)

O caminho percorrido por Crasso no Brasil, passando em segui-

da por Paris e chegando a Nova York, reflete e parodia uma trajetó-

ria cliché bastante típica na literatura latino-americana, ao entrar no 

mercado literário mundial: consagrar-se em Paris (a capital de “The 

World Republic of Letters”, segundo a tese, muito controversa, de 

Pascale Casanova, mas também muito em voga nos últimos anos no 

campo de literatura comparada), e ter a “honra” de ser recebido em 

Nova York e traduzido para o inglês. Levando-se em conta o grande 

escárnio de Hilda Hilst diante da poderosa e cínica máquina da 

indústria editorial global, podemos sugerir que a autora insinuava 

sardonicamente que uma tradução para o inglês, e a possível publi-

cação naquela que seria a maior representante cultural dos EUA, 

seria uma recompensa justa pelo gênero de “bestagem” escrita por 

Crasso. 

E se, por acaso, as autoras do presente ensaio conseguirem dizer, 

tal como Crasso, “encontramos um editor”, a declaração “I’m co-

ming out in English” adquirirá um outro nível de ironia. Nesse caso, 

o próximo grande desafio será o de apresentar a incorrigível Lory 

Lamby e seu Caderno rosa ao público norte-americano, que é a um 

só tempo tão pudico e tão obcecado pela sexualidade infantil. 
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