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SEXUALIDADE E RISO: 
A TRILOGIA OBSCENA DE HILDA HILST

Mechthild Blumberg 

1. Literatura erótica de autoras brasileiras

The use of an erotic theme is one way to alter 

women’s subjectification. It is a release from 

stereotypes, a vehicle for establishing a separate 

identity. [...] The erotic novel usually examines 

the ideology of power [...] As such, feminine eroti-

cism is a tool for the examination of the feminine 

condition from a feminine perspective [...] The use 

of the erotic in contemporary Brazilian women’s 

letters indicates a shift from a self-censoring, in-

ternalized and often negative self-image toward 

reintegration into a wider society. [...] Erotic lite-

rature is currently one of the chief sellers in the 

Brazilian market. [...] eroticism can be viewed 

as a conscious manipulation of the author/narra-

tor/reader relationship in an attempt to restruc-

ture values.

(Quinlan, 1991, p.110)

A liberação sexual feminina foi um dos grandes temas da litera-

tura de mulheres, que explodiu, no âmbito do segundo movimento 

feminista, na segunda metade do século XX. Também no Brasil 
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surgiu um grande número de textos escritos por mulheres, temati-

zando a liberação feminina de relações familiares e conjugais senti-

das como opressoras, a favor de uma vivência sexual livre e ativa, e, 

em parte, novamente alienante na impessoalidade de aventuras sem 

compromisso e experimentações meramente corpóreas. 

O tema do amor absoluto – elaborado, por exemplo, em Cecília 

Meireles – é substituído pelo erotismo como dinâmica da procura 

de uma nova identidade feminina. Ele toma aspectos que vão da 

liberdade sexual à pornografía e ao obsceno, sendo relacionado por 

algumas autoras com um sentimento religioso de variados matizes, 

através do qual o erotismo funciona como elemento integrador das 

dimensões terrena e divina.

Em A casa da paixão (1972), Nélida Piñon tematiza a liberação 

do corpo das normas disciplinadoras da civilização cristã e bur-

quesa. É a redescoberta e a exaltação da natureza, do caos original, 

telúrico, elementar, instintivo e erótico, a autodescoberta feminina 

através da sexualidade.

Nos anos 1980, chamaram a atenção com um discurso eróti-

co autoras como Marina Colasanti (E por falar em amor, 1984) e 

Márcia Denser (com a compilação de textos próprios e de várias 

autoras – Edla van Steen, Rachel Jardim, Lygia Fagundes Telles, 

Nélida Piñon, Cecilia Prado, Olga Savary, Sônia Coutinho, Renata 

Pallotini, Myriam Campello, Cristina de Queiroz, Sonia Nolasco 

Ferreira – em Muito prazer, 1980 e O prazer é todo meu, 1984). Os 

textos de, por exemplo, Denser, Coutinho e Pallotini se caraterizam 

por uma linguagem provocadora que descreve com ironia a troca de 

papéis e de parceiros. A conquista definitiva da consciência corpo-

ral em nível literário leva à oscilação entre o êxtase provocado pelo 

corpo, liberto até à beira da loucura, e a vivissecção implacável da 

condição de objeto ao qual a própria mulher se reduziu na liberação 

sexual. O herético frenesi sexual como tentativa de união com o di-

vino insere uma autora como Denser na tradição sacrílega de Henry 

Miller, uma tradição à qual Hilda Hilst irá se referir. Na poesia de 

Yêda Schmaltz (A alquimia dos nós, 1979, Bacos e Anas brasileiras, 

1985), o erotismo vai da sensualidade dramática ao lúdico e é im-
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pregnado de sacralidade tanto como de feminilidade instintiva e 

orgiástica. A fusão do erótico com o divino também é trabalhada 

por Adélia Prado (a partir de 1976), na combinação de sensualidade 

e espiritualidade, lirismo e desbocamento, e é, como veremos a se-

guir, um dos eixos em redor dos quais gira tanto a poesia quanto a 

prosa de Hilda Hilst.1 

2.  O caminho da paixão: a poesia amorosa de 
Hilst e a procura da unidade

Na temática amoroso-sexual hilstiana, podemos constatar uma 

evolução de tom. Partindo de uma poesia de dedicação lírica ao 

amado inspirada nas cantigas medievais,2 o discurso desemboca, na 

“trilogia erótica”,3 na representação dos mais desviantes comporta-

mentos sexuais, combinando sarcasmo, erotismo e humor, como res-

posta grotesca à absoluta perda de esperança e de sentido com relação 

ao mundo e ao gênero humano. 

A poesia amorosa hilstiana, expressão de uma paixão avas-

saladora à procura da unidade tanto com o amado como com o 

Deus-pai, fusiona essas duas representações do outro/Outro, pois 

a procura pelo amado humano acontece no mesmo tom de ânsia 

apaixonada que aquela pelo divino.

 1 Antes de começar a análise, é necessário esclarecer que, além do eu lírico, 

interpretamos os protagonistas de Hilst como alter egos, pelo fato de serem, 

na sua grande maioria, também eles escritores e funcionarem como meras 

superfícies de reprodução do mesmo discurso, retomado sob diversos ângulos. 

Justifica-se assim o recurso a depoimentos da autora feitos em diversas entre-

vistas, paralelamente a trechos da sua obra.

 2 Refiro-me à primeira fase lírica, concretamente a “Sonetos que não são” e “Do 

amor contente e muito descontente” de Roteiro do silêncio (1959), a Trovas 

de muito amor para um amado senhor (1960), e alguns poemas de Trajetória 

poética do ser (1963-1966), tudo publicado em Poesia 1959-79, (São Paulo/

Brasília, 1980).

 3 O caderno rosa de Lori Lamby (1990), Contos d’escárnio. Textos grotescos (1990), 

Cartas de um sedutor (1991).
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Essa lírica tem como ponto de partida a tradição do amor ideali-

zado, que se inicia com o amor cortês, passa por Petrarca e Dante e 

desemboca na estética do romantismo. Nas Trovas de muito amor..., 

de 1960, a voz amante feminina corteja o seu amado e canta a sua 

ausência no tom do trovador diante da senhora adorada: “– Ai, 

quem padece/ De tanto amor/ E em alta chama/ Sua vida aque-

ce?/ – Ai, quem seria?/ Sendo por vós/ Só poderia/ Ser eu, senhor” 

(Hilst, 1980, p.235).

O sofrimento pela ausência do amado, de um lado, e, de outro, 

a afirmação feminina como poeta, espelhando uma tensão na vida 

feminina entre papel tradicional e realização, são também o motivo 

principal de Júbilo memória noviciado da paixão (1974): 

Ai, que distanciamento, que montanha, que água/ Estes rios 

fundos, o meu sumo escorrendo,/ Esta chaga, ai, senhor, [...] 

(Hilst, 1980, p.62)

... Tu sabes, Dionísio/ Que ao teu lado te amando,/Antes de ser 

mulher sou inteira poeta. (Hilst, 1980, p.77)

A metáfora “o meu sumo”, entendida como alusão sexual, é 

um índice do desenvolvimento progressivo de uma drasticidade no 

vocabulário erótico.

O recurso ao tratamento medieval do amado por “senhor” nos 

remete ao Senhor-Deus, o amado divino ausente e procurado dila-

ceradamente em Sobre a tua grande face (1986):

Tentando te buscar. Porque vives de mim, Sem Nome,/ Suti-

líssimo amado, relincho do infinito, e vivo/ Porque sei de ti a tua 

fome [...]

Quisera dar o nome de Roxura, porque a ânsia/ Tem pare-

cimento com esse/ desmesurado de mim/ Que te procura. [...] 

(Hilst, 1992, p.107-8)

Miolo_Em_torno_de_Hilda_Hilst_(GRAFICA)-v5.indd   124Miolo_Em_torno_de_Hilda_Hilst_(GRAFICA)-v5.indd   124 22/01/2016   18:02:1322/01/2016   18:02:13



EM TORNO DE HILDA HILST  125

No fervor da paixão e na ausência, o outro humano e o divino 

se confundem. Juntando essa observação à análise da prosa hilstia-

na anterior à “fase pornográfica”,4 que, como a poesia a partir de 

Poemas malditos, gozosos e devotos (1984), gira obsessivamente em 

torno da busca desesperada de um Deus eternamente mudo (e por 

isso cruel), vemos que o núcleo temático da obra de Hilst é a busca 

por uma unidade impossível e ansiada tanto em nível divino como 

em nível humano. 

Isso não significa que Hilst, através de seus alter egos, veja 

o amor humano como caminho para o divino. Ao contrário, a relação 

amorosa humana mais parece ser obstáculo ao ansiado verdadeiro 

encontro.5 Em A obscena senhora D (Hilst, 1993), a protagonista se 

retira da “vida conjugal sadia” e da sociedade, como já o fizeram 

vários protagonistas da prosa anterior, à procura de um contato im-

possível com o divino. Passa a se negar ao desejo do marido e espan-

ta a vizinhança com gestos obscenos. Também na poesia amorosa, 

expressão do desejo de fusão com o amado, o que foi a supremacia 

da vocação poética gradativamente vai se transformando na supre-

macia do desejo pelo divino. Em A obscena senhora D culmina o 

tópico do desalojamento da união com o outro humano, provocado 

pela ânsia por um encontro com Deus.

3.  “Amor/Humor”:6 a transformação da paixão em 
riso

A frustração resultante da impossibilidade desse encontro é um 

dos motivos do deboche dos personagens que é desenvolvido na 

“trilogia pornô”, pois o desejo exacerbado precisa do riso libertador 

como válvula de escape.

 4 Isto é, Fluxo-floema (1970), Qadós (1973), Pequenos discursos e um grande 

(1974), reunidos em Ficções (1977), e Tu não te moves de ti (1980).

 5 A união com o amado humano nunca sacia a sede do infinito por não poder ir 

além do instante fugidio da fusão carnal. “Não tem nenhuma transcendência 

por esse lado.” (Hilda Hilst em conversa inédita comigo, 7 abr. 1996). 

 6 Poema-telegrama de Oswald de Andrade.
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Eu nunca pude levar, vamos dizer, muito a sério a sensualidade. 

[...] com o tempo e com a maneira dos outros de pensarem a sen-

sualidade, começou a me dar uma graça tão grande, que o outro dia 

uma amiga minha da Gallimard, francesa, me ligou, falou: Hilda, 

tem uns amigos meus aqui que querem uma resposta do que você 

considera realmente erótico. Eu comecei a rir, falei: Clélia, a única 

coisa que eu vi há pouco tempo e ri tanto, ri tanto que tive que ser 

hospitalizada, porque eu vi um amigo meu nu num banheiro. [...] 

Eu ri tanto que eu pensei assim: Alguma vez essa coisa me excitou 

de alguma maneira, eu não comprendi, comecei a rir, porque – era 

um membro normal que ele tinha, tava se lavando, não era nada 

pequeno, era normal – mas aí eu olhei, apontei, falei: Não acredi to 

que teve algum dia que isso me excitou. Aí eu comecei a ter um 

ataque de riso tão grande, falei: Meu Deus, assim – fui perdendo 

o ar... Aí, ela comecou a rir tanto que não podia mais falar, estava 

falando de Paris, falou: Hilda, isso é engraçadíssimo, você teve que 

ser hospitalizada por causa disso. Me vem sempre assim uma coisa 

de brincadeira, não sei se é com a idade que te vem um discerni-

mento, uma compreensão [...]

Aí, você separa isso, a paixão, e aí vem as brincadeiras, aí vem o 

que pode ser um tesão, o que pode ser um interesse sexual, e sempre 

acaba no riso pra mim agora. Eu nunca consigo legar a sério mais.7

[Hilda Hilst] pretende agora escrever para o riso. (Pereira, 

1989, s.p.)

Quando mandei para ele [Jorge Coli] as Cartas de um sedutor – 

livro que eu gostei muito de escrever e possibilitou que me familia-

rizasse com uma linguagem mais agressiva – ele me disse: “Hilda, 

depois de ler o livro, eu fiquei doente oito dias”. “Mas você não 

riu?” – eu disse. E ele: “Mas era para rir?” Eu ria muito escrevendo 

o Cartas de um sedutor. [...] Outros disseram que o livro era cruel. 

(Hilst apud Zeni, 1998, p.10)

 7 Hilda Hilst em conversa inédita comigo, 7 abr. 1996.
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3.1. A língua como acesso ao conhecimento

A primeira das brincadeiras que Hilda Hilst desenvolve em 

sua incursão pelo humorístico (que, através do grotesco, vai até o 

cínico) é uma espécie de vingança por causa da derrota sofrida na 

busca do “samadhi” através da linguagem. A procura dos seus alter 

egos – os personagens – se espelha no fluxo de consciência cons-

truído linguisticamente pela autora. Esta inicia a blasfêmia – en-

tendida aqui no sentido amplo da troça da indagação metafísica –, 

confundindo voluntariamente seu instrumento, a linguagem, com 

a língua como órgão físico, que funciona, para o personagem Lori 

Lamby, como acesso ao conhecimento, ao reconhecimento e ao 

prazer. Em suas fantasias, a ninfetinha Lori é iniciada por “tios” 

que lhe proporcionam o triplo prazer do sexo, do conhecimento 

e do dinheiro: “Depois ele quis passar a língua em mim [...]. Mas 

será que essa é a língua trabalhada que o papi fala quando ele fala 

que trabalhou tanto a língua?” (Hilst, 1990a, p.65).

O olhar infantil, que combina a ingenuidade com a perversão 

polimorfa da qual fala Freud, é usado por Hilst para acessar ao 

prazer do texto barthesiano8 através de um romance construído a 

partir do duplo sentido da palavra “língua”. O acesso impossível 

ao divino identificado com o conhecimento absoluto, junto com a 

vontade de zombar da crítica que qualificou sua produção anterior 

como hermética, levam-na à brincadeira obscena e provocadora da 

troca da linguagem pela língua.

3.2. O obsceno como mecanismo de liberação

Podemos aplicar ao “golpe pornográfico” de Hilda o conceito 

bakhtiniano da carnavalização entendida como paródia e transgres-

são.9 O carnavalesco medieval se apropria de maneira burlesca dos 

 8 Refiro-me à obra O prazer do texto (1987), de Roland Barthes.

 9 Refiro-me ao trabalho de Mikhail Bakhtin sobre literatura e carnaval. Obra 

disponível em português: Cultura popular na Idade Média: o contexto de Fran-

çois Rabelais. São Paulo: Hucitec, 2010.

Miolo_Em_torno_de_Hilda_Hilst_(GRAFICA)-v5.indd   127Miolo_Em_torno_de_Hilda_Hilst_(GRAFICA)-v5.indd   127 22/01/2016   18:02:1322/01/2016   18:02:13



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

símbolos das instâncias opressoras (nobreza e clero), transgredindo 

barreiras sociais e morais através da chacota e do riso libertador.

Também Hilda se libera do peso do mundo com uma risada 

sonora. Sem resposta nem respaldo diante da crueldade divina (que 

tolera o sofrimento na terra) e da superficialidade humana (interes-

sada exclusivamente no próprio prazer), usa a obscenidade trans-

gressora como instrumento de provocação e galhofa. Apropria-se 

de diversos discursos filosófico-eróticos, assim como de estereóti-

pos pornográficos, e deforma-os parodicamente.

Inserindo-se dessa maneira na tradição libertina do obsceno ou 

pornográfico usado como arma contra a falsidade do poder,10 inau-

gura o desbocamento feminino (embora por intermédio de máscaras 

masculinas, adaptando-se às expectativas com relação aos papéis 

femeninos e masculinos: “porque uma mulher talvez não possa ser 

tão grosseira. A não ser que seja uma lavadeira...”).11 Mesmo assim, 

Hilda precisa se defender: “Você vê se estas mesmas pessoas [que 

criticaram a trilogia] pensam que Henry Miller enlouqueceu...” 

(Hilst apud Coutinho, 1991, p.9). Como primeira autora-mulher, 

ela chega a chafurdar nos abismos do obsceno, num tom que, em sua 

ousadia, supera toda a literatura erótica anterior, não só de autoras 

brasileiras, mas também de alguém como o próprio Miller (que teve 

de enfrentar durante anos a censura moralista norte-americana).

3.2.1. O que é o obsceno?

O palavrão é o solecismo da alma. (Hilst apud 

Gabaglia, 1990, s.p.)

[...] as pessoas estão fazendo uma confusão muito 

grande entre pornografia e obscenidade [...] A 

minha trilogia é obscena. (Hilst apud Francisco, 

1991, s.p.)

 10 Uma tradição traçável a partir da Grécia antiga, passando por Ovídio, Apu-

leio, as cantigas d’escárnio galego-portuguesas, Boccaccio, Aretino, a “idade 

de ouro” da pornografía no século XVIII francês, até Sade, Bataille, D. H. 

Lawrence e Henry Miller.

 11 Hilda Hilst em conversa inédita comigo, 7 abr. 1996.
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Segundo o pesquisador Ludwig Marcuse (1962, p.15-6), o 

termo “obscenum”, na literatura latina, expressa uma aversão estéti-

ca (“medonho“), moral (“imoral”) e vital (“nojento“). Embora, se-

gundo a própria Hilda, uma finalidade das imagens “obscenas“ de 

sua trilogia tenha sido a provocação de “tesão” no leitor, esse senti-

mento na maioria das vezes é contrariado pelo aspecto humorístico, 

grotesco ou antiestético das situações descritas. Desse modo, Hilda 

está usando o termo certo quando qualifica seu texto de “obsceno”, 

pois ele se guia por uma “estética do feio” e do exagero, cujo motivo 

principal é a desforra.

I agree that sex is no laughing matter. Although I believe that 

joy is one of the synonyms of sex, and that erotic writing lends itself 

to a comic approach. Laughter is often the most effective obstacle to 

sexual arousal. Despite this, humor, which includes the grotesque, the 

awkward, and the embarrassing occasion in bed, has been a fertile 

source of themes in erotic fiction. (Perkins, 1976, p.12)

Além de autores de ficção “pornográfica“ como D. H. Lawren-

ce, Hilda zomba das próprias expectativas eróticas do leitor. Assim, 

o riso é mais dela do que do leitor, que virou seu objeto de gozação.

É interessante constatar que, apesar de ela própria definir seu 

texto como “obsceno” segundo o significado comum do termo, 

Hilda faz um jogo duplo quando empurra para o leitor toda a respon-

sabilidade pelo obsceno das suas imagens, partindo para uma ideia 

diferente e quase religiosa do obsceno enquanto falta de humildade.

De repente alguém vê alguém lambendo a xereca de uma mula, 

pode ser alguma coisa, mas pra mim pode ser engraçado, não é? De 

eu ter a visão de uma criança por exemplo e não ver obscenidade 

nisso. E acho que é sempre o olho que empresta a obscenidade. 

Você pode principalmente rir do obsceno. É muito difícil você levar 

a sério o obsceno. Eu acho que só rindo [...]12

 12 Hilda Hilst em conversa inédita comigo, 7 abr.1996.
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Para mim, o obsceno é a lucidez extremada. A Sra. D. era real-

mente uma mulher obscena pela lucidez absurda. Já sabia tanto de 

tudo, que a coisa ficava realmente desgastada, inexpressiva. É obs-

ceno você viver como se tivesse conhecido tudo. Quer dizer, o 

obsceno para mim é mais violento do que o obsceno qualquer, isso 

do pau do jumento, por exemplo, que eu considero tão obsceno 

quanto eu imagino o que as pessoas consideram. Mas, o meu sen-

tido de obsceno seria uma lucidez muito grande que faz com que 

não exista mais a surpresa do existir. Fica obsceno você ser uma 

pessoa assim, é como se você estivesse ofendendo alguém que você 

não conhece e que sabe mais que você. É Deus. (Hilst apud Amo-

rim 1995, p.12)

3.2.2. Autor e mercado

Para Hilda, a lucidez é justamente a barreira que impede seu 

acesso ao público. Em A Literatura e o mal, Georges Bataille (“O 

Batalha” em O caderno rosa), fala da impossibilidade constitutiva 

de toda criação literária e da derrota incontornável do escritor dian-

te da sociedade (Bataille, 1989). Em Hilst, essa derrota é dupla, pois 

é a derrota de seus personagens na busca metafísica, e é também a 

de seu objetivo como autora, o objetivo de elevar o leitor.13

Isso é o Brasil. Uma pornocracia. Ou você escreve bandalheira, 

ou você tem que aparecer. [...] aqui no Brasil não se pode trans-

gredir... não se pode falar de morte nem de sofrimento. Aqui no 

Brasil, ninguém morre. Eles querem a bandalha... [...] Na hora que 

você toca fundo, é mulher, e teu texto é pensante, eles só faltam te 

matar... (Hilst apud Gabaglia, 1990, s.p.)

Diante deste absurdo, você, com sua lucidez, só tem três esca-

patórias: o alcoolismo, o suicídio e o erotismo. Mas por que o riso 

 13 “Concluí que meu objetivo de elevar o outro não foi nem compreendido, nem 

lido, nem consumido esse tempo todo. Então resolvi virar a mesa, estou viva e 

quero ser lida. Além disso, cansei de receber migalhas pelo excelente produto 

da minha cabeça” (Hilst apud Ciccacio, 1989, p.24).
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não seria uma forma de sobrevivência? (Hilst apud Folha da Praia, 

1990, p.2)

A transgressão obscena do interdito, que Hilda usa – na tradi-

ção libertina que vai até Bataille – como argumentação a serviço de 

ideias (Willer, 1986, p.68), isto é, a serviço da crítica social, é seu 

caminho para o riso. Mas o interdito não é somente uma moral só 

reinante enquanto dupla, é também e ao mesmo tempo o questio-

namento ontológico que fere a superficialidade generalizada.

Pensar que tenho ainda que pensar uma nova estória para as 

devassas e solitárias noites do editor. De um hipotético editor. 

Enfim todos os editores a meu ver são pulhas. Eh, gente miserável e 

mesquinha e venal. (Vide o pobre do Hans Haeckel). Morreu por-

que pensava. Editor só pensa com a cabeça do pau, eh gente escrota! 

Quando o Hans Haeckel pensou em escrever uma estorinha meni-

nil muito da ingenuazinha pornô para ganhar algum dinheiro por-

que passava fome àquela época, o editor falou: escabroso, Hans, 

nojentinho, Hans, isso com menininhas! Mas que monturo de 

nomes estrangeiros ele publicava às pampas! Que grandes porca-

rias! Bem. Vamos lá. (Hilst, 1990b, p.103-4)

Com sua virada de mesa, Hilda aproveita, goza e se vinga do fato 

de que “a única maneira de chamar a atenção é falar de sexo” (Hilst 

apud Francisco, 1991, s.p.).

3.2.3 O obsceno como provocação

Para Henry Miller, encontramo-nos sempre à beira do sono 

espiritual, moral e psíquico, fato que suscita no autor obsceno a 

necessidade de forçar um acordar.14 O obsceno na arte tem assim a 

função de um artifício técnico para nos sacudir para um despertar 

para a realidade. 

 14 Em entrevista publicada por Malcolm Cowley (1963, p.153, apud Mainusch, 

1970, p.44).
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Hilda usa a mesma terminologia quando diz, bem antes de sua 

trilogia, que “o homem, num sentido genérico, precisa acordar” 

(Hilst apud Jornal da Tarde, 1974, s.p.). Sobre O caderno rosa, ela 

disse: “fiz o possível para chocar os leitores” (Hilst apud Como-

doro, 1991, s.p.), afirmando mais tarde: “Com a trilogia [erótica] 

eu dei uma bofetada para o leitor acordar“ (Hilst apud Francisco, 

1991, s.p.).

O que leva o leitor a rejeitar o texto como obsceno é esse choque, 

que não se deve (pelo menos não exclusivamente) a uma antipatia 

ao prazer, mas muito mais à aversão à repugnância, que é provocada 

com força muito maior por um realismo implacável do que por 

moralismos imprecatórios (Marcuse, 1962, p.356).15 Hilst leva esse 

realismo às últimas consequências paródicas quando faz, por exem-

plo, a pintora Clódia pintar o:

caralho em repouso [de Crasso]. De vez em quando ela dava um 

beijinho no meu pau. Ele fremia (!). Clódia: ah, vai estragar tudo, 

amorzinho, fica verme, fica. O pau concretizou-se amarelusco na 

tela. (Hilst 1990b, p.37)

3.2.4 Escárnio, sátira e o grotesco

[O caderno rosa é uma] sátira à própria porno-

grafia, ao relato bem comportado e à literatura 

infantil. (Hilst apud Prado, 1990, p.4)

Bufólicas [...] é um livro político [...] subvertendo 

o imaginário [...] (dos) contos de fadas... É tão 

grotesco que não pode ser considerado pornográfico 

[...] Insisto que é um livro político, porque é impos-

sível escapar ao momento político que vivemos... 

temos um presidente que não é presidente (Collor) 

e considera-se escritor quem não é escritor (Pau-

lo Coelho e Danuza Leão). (Hilst apud Heyne-

manns, 1992, p.4)

 15 Quando L.Marcuse fala de realismo, se refere às descrições de Henry Miller.
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Nada melhor então do que rir desta bandalheira toda 

lendo as Bufólicas. (Hilst apud Rosa, 1992, p.1)

O escárnio hilstiano usa os meios do humor, da sátira e do gro-

tesco para sua crítica social e política.

Adriano Espínola (2000, p.19-23), num ensaio sobre o grande 

poeta satírico do barroco brasileiro, Gregório de Mattos, vê a ori-

gem do brasileiro “na risada, que conduz ao grotesco, à inversão, ao 

desbocamento.”

[...] somos [...] bons de crítica, de gozação, de (auto) zombaria. [...] 

Há mais de 300 anos somos, assim, esse Narciso às avessas [...] que 

cospe na sua imagem e ri de sua miséria.

Gregório de Mattos é quem transporta ao Brasil o poema de 

escárnio, cujas raízes estão na Grécia e na Roma antigas (em Ho-

rácio, por exemplo) e nas cantigas de escárnio e maldizer galego-

-portuguesas, tradição que se funde, em Gregório, com a influência 

das sátiras do poeta barroco espanhol Francisco de Quevedo.

Com seu título Contos d’escárnio, Hilda remete diretamente a 

essa tradição medieval, e sua veia satírica, junto com seu estilo, que 

vários críticos associam ao barroco, se presta a uma comparação 

com as sátiras obscenas de Gregório. 

Dispensando aqui uma análise da questão do barroco estilístico 

em Hilst, podemos afirmar que no mínimo sua fantasia pode ser 

denominada de barroca:

As pinturas de Clódia eram vaginas imensas, algumas, de den-

sidade espessa, outras transparentes, algumas de um rubi-carmim 

enegrecido mas tênue, vaginas estendidas sobre as mesas, sobre 

colunas barrocas, vaginas dentro de caixas, dentro dos troncos das 

árvores, os grandes lábios estufados iguais à seda esticada, umas 

feito fornalhas, algumas tristes, pendentes, pentelhos aguados, ou 

iguais a caracóis, de um escuro nobre. A variedade de clitóris era 

inigualável: pequenos, textura de tafetá brilhoso, mínimos, cra-
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vados de ínfimos espinhos ou grandes, iguais a dedos mindinhos, 

duros de sensualidade e robustez. Pintava dedos tocando clitóris. 

Ou dedos isolados e tristes sobre as camas. Ou um único dedo 

tocando um clitóris-dedo. Dizia ter se inspirado no dedo de Deus 

da capela Sistina. Aquele do teto. (Hilst, 1990b, p.35)

Esse trecho dos Contos d’escárnio, além da pequena blasfêmia 

no final, também nos remete ao grotesco. O grotesco, um dos ele-

mentos centrais da trilogia hilstiana,16 se define por relacionar o 

cômico com o medonho, passando nesse ato do comedido ao ab-

surdo (ou até demoníaco). Surge na arte como expressão da perda 

da fé, quando a fantasia passa para o ainda impossível, conjurando 

a descomposição demoníaca do mundo. Na época moderna, Be-

ckett e Ionesco são mestres do grotesco, como Rabelais fora para o 

Renascimento. 

3.3.  O caminho da perversão: a blasfêmia como avesso 
da prece

Em seu estudo sobre a literatura erótica francesa (Batail-

le, Genet, Pauline Réage, entre outros), Perkins constata que na 

maioria desses textos há uma relação direta entre o erotismo e um 

ideário religioso, já que para os protagonistas, a transgressão erótica 

torna-se o meio de ultrapassagem do isolamento doloroso da indi-

vidualidade. Essa procura pela unidade com o mundo “is usually 

religious” (Perkins 1976, p.64-6). Em Hilst, a transgressão erótica 

como tentativa de união toma o caminho da blasfêmia.

 16 O exemplo citado não é o melhor; existem inúmeros trechos na trilogia mais 

expressivos para essa fusão do cômico com o terrível que caracteriza o grotesco 

e provoca um riso que não é libertador, mas que fica entalado na garganta. Por 

exemplo nas Cartas de um Sedutor: “[...] o homem gritou: quero fudê! quero 

fudê! Amarraram-no a um poste e encheram-no de pauladas. Um cachorro 

passou por perto e ficou olhando o homem morrer. Depois passou um moci-

nho e disse sorrindo: é, negão, fudê não pode não. Aqueles que ouviram, 

gargalharam” (Hilst, 1991a, p.92).
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Quero saber. Então através disso vêm as blasfêmias também 

[…]. Porque você pode de repente cutucar o tempo todo um tigre, 

até que chega o momento onde ele te come a mão ou alguma coisa 

acontece. O terrível é você ficar separado dele o tempo todo e não 

saber nada dele. Então se você chegar perto dele e começar a agre-

dir, de repente pode te acontecer alguma coisa. […] [Você se diz:] 

Não, agora ele vai se manifestar, não pode ser que eu tendo dito 

tudo isso... Pode ser ingênuo até, mas pode até acontecer, de eu ter 

um insight, você ter um samadhi, uma coisa que eu nunca tive na 

vida, um samadhi, de ter compreendido Deus de repente, como tem 

místicos que tiveram […]17

Na transgressão obscena, que com a blasfêmia chega ao seu 

paroxismo, fundem-se ambos os sentidos da palavra escatologia. 

Na blasfêmia, o texto hilstiano brinca de ser ao mesmo tempo “tra-

tado acerca dos excrementos” e “tratado sobre os fins últimos do 

homem”.18 Na procura da “imagem realmente obscena” (Hilst 

apud Amorim, 1995, p.12), Hilda e seus protagonistas reagem à 

mudez divina (e à estupidez humana) através do excesso, da excre-

cência, do excremento. 

L’oeuvre de Hilda Hilst est même prète [...] a se profaner [...] dans 

le blasphème, sorte de prière inversée. Mais ce renversement... tient a 

l’instabilité d’un sujet sans site assigné, en quete d’une attache abolie 

aussitôt qu’entrevue. [...] Le recours a l’obscenité a le même effet que 

celui des formules magiques et hermetiques, physiques ou mathemati-

ques... (Olivieri-Godet; Riaudel, 1997, p.30)

Para se livrar do paroxismo da paixão como desejo de união 

(com o divino), Hilda leva a sexualidade até o obsceno, que vira 

motivo de riso (quando sátira), de depressão (quando grotesco) ou 

de revolta (quando blasfêmia).

 17 Hilda Hilst em conversa inédita comigo, 7 abr. 1996.

 18 Definições de “escatologia” segundo o dicionário Novo Aurélio (Anjos; Fer-

reira, 1999, p.795).
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