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OS OFÍCIOS DO SACRO EM POEMAS 
MALDITOS, GOZOSOS E DEVOTOS 

DE HILDA HILST

Higor Sampaio

Em Poemas malditos, gozosos e devotos, originalmente publi-

cado em 1984, Hilda Hilst decidiu enfrentar deliberadamente o 

que sempre assombrou seu universo poético: uma certa “ideia de 

Deus”. Como transfiguração de um real, os acordes deste conjunto 

poético encenam o erotismo na relação entre o homem e a divin-

dade enquanto experiência subjetiva, significativamente solitária, 

em que o desejo e a ausência se confinam em traços e silêncios. Na 

ânsia por essa “ideia de Deus”, Poemas malditos, gozosos e devotos 

esbarra em uma poética da desordem e do excesso, em que a carne, 

o sangue, o martírio, a anulação, a súplica, a devoção e o desejo aí 

confinam: “É de uma Ideia de Deus que te falo./ Pesa mais se au-

sente/ Pesa menos se te toma// Ainda que descontente/ Te vejas 

pensando sempre...” (Hilst, 2005, p.55). No universo poético da 

poeta paulista, o Sagrado, enquanto força que limita a subjetivida-

de, convive lado a lado com a experiência mundana e, sobretudo, 

erótica, atestado pelo sensualismo desconcertante que perpassa esse 

discurso, o qual agrega ao espaço do poema uma linguagem que, 

por vezes, beira o chulo e o vulgar.

Assim como a morte, a duração e a ânsia pelo sagrado, o ero-

tismo faz parte da gama de experiências do homem, sendo talvez 

aquilo que ofereça uma significação profunda à essência dessa con-
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dição, e até talvez à essência da escrita literária, o que me recorda a 

seguinte passagem da portuguesa Ana Hatherly: “a escrita é uma 

fala muda, uma forma de materialização do imaginário” (Hatherly, 

2005, p.107). Os discursos sobre o erótico (Bataille, 1987; Paz, 

1995, 1999) concordam em afirmar que o erotismo é propriamente 

uma invenção do homem e se distingue do sexo porque, em es-

sência, não visa à reprodução, finalidade primordial da atividade 

sexual, sendo o prazer um fim buscado em si mesmo. No jogo do 

erotismo, a imagem de um Outro1 é sempre presente na condição de 

assombro e fascinação, e o desejo e a fantasia são as molas propulso-

ras dessa experiência. Jogo de ausência e presença, de aproximação 

e distanciamento, não há erotismo sem a imagem, muitas vezes 

fantasmagórica, daquele que está fora e além do eu, daquele que o 

difere e o anima. O erotismo encerra em si o apetite de completude.

Ainda que nesse aspecto o pensamento de Bataille concorde 

com o de Paz ao também afirmar que o erotismo não se preocupa com 

nada mais que com o prazer, ou seja, a reprodução não é a meta 

do jogo entre corpos, a reprodução “não constitui menos a chave do 

erotismo” (Bataille, 1987, p.12), visto que engendra “seres descon-

tínuos”, diversos uns dos outros, diferença que, para o pensador 

francês, funda o erótico. O erotismo, sendo um dos aspectos daqui-

lo que pode ser denominado “vida interior do homem”, a qual vai 

da “santa ao sensual”, faz o sujeito enquanto desejo procurar fora 

de si o seu objeto. E será justamente essa descontinuidade entre os 

seres ou esse “abismo” que separa as singularidades a propulsão do 

erótico, pois, na ótica batailleana, o ser engendrado pela reprodução 

tem a nostalgia da “continuidade perdida”, a qual comandará todas 

as formas do erotismo:2 “somos seres descontínuos, indivíduos que 

 1 Sendo o erotismo um ato interpessoal, entendo aqui o Outro como o objeto de 

desejo, ainda que imaginário, do Eu, Presença opressora que mobiliza a fan-

tasia da subjetividade na experiência do erotismo, pois como bem afirma Paz 

(1999, p.26), “sem o ‘outro’ não existe erotismo porque não existe espelho”.

 2 Em O erotismo, Bataille distingue três formas de erotismo, a saber: o “erotismo 

do coração”, o “erotismo dos corpos” e o “erotismo sagrado”, sendo que a 

última forma encerra em si as duas primeiras, pois, para ele, “todo erotismo é 
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morrem isoladamente numa aventura inteligível, mas temos a nos-

talgia da continuidade perdida” (Bataille, 1987, p.15). 

Octavio Paz (1982) também comunga com a hipótese de que 

o homem é somente Desejo. Para ele, todas as empresas humanas 

têm por movimento a nostalgia de uma unidade perdida, de um 

estágio inicial do qual os homens foram separados. Para o homo 

religious, o mundo profano da Queda é o lugar do ser que é pouco, 

desejante; e a plenitude procurada está no mundo sagrado, portanto 

pleno, lugar daquilo que é tudo. É esta a causa dos impulsos huma-

nos para o Outro, e a sensação de completude, ou Unidade, aparece 

somente nas experiências que encenam a comunhão, haja vista o 

erotismo, o amor, a religião e a arte. 

Mas também o erotismo com seu anseio de unidade é sempre 

desestabilizador, porque perturba um mundo fundado na des-

continuidade. Segundo Bataille, a violência3 é o que anima o ero-

tismo, o qual pretende estabelecer a continuidade num estado de 

descontinuidade próprio do ser isolado: “o que está em jogo no 

erotismo é sempre uma dissolução das formas constituídas. Digo: 

a dissolução dessas formas de vida social, regular, que fundam a 

sagrado”, na medida em que tenta estabelecer uma continuidade ou unidade 

no estado de isolamento em que cada ser, na existência humana, se encontra. 

No universo poético dos Poemas malditos, gozosos e devotos, essas formas não 

são delineadas, visto que pensar aqui sobre uma “ideia de Deus” dá margens à 

ambiguidade do erótico, o qual passeia livremente entre as esferas do “alto” e 

do “baixo”, do humano e do sagrado.

 3 Nem toda forma de erotismo é violenta, se compararmos o pensamento de 

Georges Bataille e Octavio Paz, por exemplo. Entretanto, o erotismo em Hilda 

Hilst é sim “violento”, batailleano, visto que sempre acaba por encenar um ato 

sacrificial: aliando prazer e sofrimento. O riso irônico hilstiano reside nisto: 

em revelar o absurdo do martírio/sacrifício nas formas constituídas de prazer 

erótico. Nesse sentido, os prazeres ditos bestiais pela civilização são também 

invenções humanas, prazer subjugado e submetido à técnica e à imaginação 

de uma mente civilizada e racional. Ou, nas palavras de Paz (1999, p. 56-57): 

“todos os atos eróticos são desvarios, desarranjos; nenhuma lei, material ou 

moral, os determina. São acidentes, produtos fortuitos de combinações natu-

rais. Sua própria diversidade delata a falta de significação moral. Não podemos 

condenar a uns e aprovar a outros...”.
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ordem descontínua das individualidades definidas que nós somos” 

(Bataille, 1987, p.18). Por isso, Bataille afirma que o erotismo não 

pode ser estudado fora da história do trabalho nem da religião. O 

erotismo humano difere da sexualidade animal porque, primeiro, 

a escolha do objeto de desejo depende do gosto pessoal; segundo, 

porque coloca em jogo a vida interior e o ser, experiência que, na 

maioria das vezes, gera sofrimento, visto que a angústia em se saber 

descontínuo pode, ainda que por pouco tempo, ser superada na 

continuidade percebida no objeto de desejo. 

O erotismo não pode ser desvinculado do mundo do trabalho 

porque é sua contraparte. Ao erigir um mundo do trabalho, o 

homem se distingue do animal e, para manter a ordem, exigem-se 

uma série de “interditos”, restrições que incidem sobre a atividade 

sexual e a atitude para com os mortos, assim como para a predispo-

sição humana ao assassínio. Nesse sentido, a experiência do traba-

lho fundou o mundo racional do homem e o distanciou dos animais, 

exigindo do ser um comedimento, uma “conduta sensata”, um 

modo de ser que refreasse os sentimentos intrínsecos ao mundo 

interior, tais como o impulso sexual, a festa ou o jogo, por exemplo. 

Entretanto, a violência, de alguma forma, excede o interdito, pois 

“não há interdito que não possa ser transgredido” (Bataille, 1987, 

p.59). Os interditos eliminam da experiência tudo aquilo que foge 

ao domínio da razão, a constar a violência, na qual se inclui o im-

pulso sexual. Já o mecanismo da transgressão deflagra a violência e, 

nessa lógica, o sentimento de pavor, próprio do interdito, convive 

em paralelo com o fascínio, capaz de instaurar no ser a transgressão. 

Pode-se aqui, então, aproximar o sentimento religioso do erótico, 

pois ambos associam o desejo e o medo, o prazer intenso e a angús-

tia. Tanto no religioso quanto no erótico, o interdito molda a razão 

e rejeita a violência, e as transgressões as liberam:

[...] a verdade dos interditos é a chave de nossa atitude humana. 

Devemos, podemos saber exatamente que os interditos não são 

impostos de fora. Isto nos aparece na angústia, no momento em 

que transgredimos o interdito, sobretudo no momento suspenso 
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quando ele ainda atua e que, mesmo assim, cedemos ao impulso a 

que ele se opunha. Se observamos o interdito, se a ele nos submete-

mos, não temos mais consciência dele. Mas sentimos no momento 

da transgressão a angústia sem a qual o interdito não existiria: é a 

experiência do pecado. (Bataille, 1987, p.35-6)

Daí nasce uma nova perspectiva sobre o Sagrado, que passa a 

ser visto como objeto de uma interdição. Interdito que, ao modo 

dos demais, atemoriza mas também fascina, pois, se os homens 

temem seus deuses, eles também os veneram, e a transgressão con-

duz à devoção. O mundo sagrado, portanto, tal como o assassínio, a 

guerra, a festa e o erotismo, pertence exclusivamente ao mundo dos 

excessos que a razão se esforça para conter. O impulso do sujeito 

em direção à divindade é mesmo em direção ao objeto de desejo 

sensual: a nostalgia da continuidade, e é a violência que colocará, 

portanto, um fim à descontinuidade da condição humana. Por isso, 

Bataille afirma que o erotismo é essencialmente sagrado, uma vez 

que aponta para um estado – infinito e ilimitado – que está além da 

ordem estabelecida e do isolamento do ser.

Essa reflexão se torna mais clara quando pensamos, por exem-

plo, no sacrifício, ato religioso por excelência, o qual promove em 

um rito determinado uma abertura para a manifestação da realidade 

sagrada. De acordo com Hubert e Mauss (2005), o sacrifício é uma 

prática adotada por quase a totalidade das religiões que buscam a 

“comunhão” com os deuses. No ofício do sacro que é o sacrifício 

há concretização do sentimento original do vocábulo “religião” – 

do latim religo, ou seja, religar-se. A hipótese de Hubert e Mauss 

é de que o sacrifício nasce de uma necessidade profunda dos ho-

mens que se viram, em determinado momento, distantes dos seus 

deuses, sendo, portanto, uma “dádiva” que esses homens dirigem 

a “seres sobrenaturais aos quais lhes convém se ligar” (Hubert e 

Mauss, 2005, p.8). Em sua unidade, o sistema sacrificial consiste 

numa “consagração” de algo – homem, animal ou objeto – do do-

mínio comum e ordinário ao domínio sagrado. No entanto, a coisa 
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oferecida não é uma simples oferenda a exemplo dos ex-votos,4 mas 

uma “oblação”, pois em todo sacrifício a coisa oferecida aos deuses 

deve ser destruída; por isso, o rito sacrificial guarda em si o sentido 

da destruição.

Mas se todo sacrifício é, de fato, uma oblação, há oblações de 

espécies diferentes. Às vezes o objeto consagrado é simplesmente 

apresentado como um ex-voto: a consagração pode afetá-lo no ser-

viço do deus mas não altera sua natureza pelo simples fato de fazê-lo 

passar para o domínio do religioso – caso das primícias apenas 

trazidas ao templo e que ali permaneciam intactas e pertencentes 

aos sacerdotes. Outras vezes, ao contrário, a consagração destrói o 

objeto apresentado: no caso de um animal apresentado ao altar, a 

finalidade buscada só é atingida quando ele for degolado, esquarte-

jado ou consumido pelo fogo – em suma, quando foi sacrificado. O 

objeto assim destruído é a vítima. É evidentemente às oblações desse 

tipo que deve ser reservada a denominação de sacrifício. (Hubert e 

Mauss, 2005, p.17-8)

A comunicação entre os dois mundos acontece através do rito – 

cerimônia que consagra a passagem do profano ao sagrado –, no qual 

um “sacrificante” (aquele sobre o qual recairão as bênçãos do sacri-

fício), um “sacrificador” (aquele que se incumbirá pela destruição 

da dádiva) e a “vítima” marcam presença. É por meio do sacrifício 

que o homem se aproxima dos deuses e, a partir do contato, não 

somente a vítima, mas também o fiel é alçado ao plano da graça, 

deixando por ora um estado de pecado ou erro que o teria levado a 

alimentar a divindade. A intenção originária do sacrifício é a puri-

ficação de algum malefício, é a ascensão a um estado de dádiva ou, 

 4 “Ex-votos” são objetos colocados em templos religiosos para pagamento 

de uma promessa ou em agradecimento por uma graça alcançada. Se o fiel 

for curado, por exemplo, de uma dor de cabeça crônica, confecciona-se uma 

cabeça de cera para que por fim seja entregue ao templo e seja índice da graça 

alcançada por intermédio de uma força sobrenatural.
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até mesmo, segundo Hubert e Mauss (2005, p.68), a vontade de 

adquirir uma “força divina”. O sacrifício deve oferecer àqueles que 

participam de seu drama a regeneração, o renascimento para uma 

nova vida e um novo começo, visto que através da destruição há o 

retorno da “vida sadia” das coisas. Nesse drama sangrento, a per-

sonagem mais proeminente, portanto, é a vítima. É por meio dela, 

ou melhor, de seu aniquilamento, que os deuses se aproximam dos 

homens, impregnando o mundo profano das coisas sagradas. Sendo 

alimento, a vítima estabelece, enfim, o tão sonhado elo entre o cren-

te e a divindade, possibilitando ao primeiro a continuidade desejada 

da qual foi separado.

A vítima experimenta a ascensão e a queda, o salto e o abismo, 

movimento que parte do profano ao mais sagrado, deflagrado pela 

consagração da coisa ou ente que será, posteriormente, destruído, 

o qual suscita aos participantes do rito a impregnação do sacro até o 

momento em que definitivamente o Sagrado se “mostrará” na imo-

lação. “A série de estados pelos quais passa a vítima poderia então 

ser figurada por uma curva que se eleva a um grau máximo de re-

ligiosidade, em que permanece só um instante, e daí torna a descer 

progressivamente” (Hubert e Mauss, 2005, p.51). No ofício do 

sacro, “alto” e “baixo” não podem nunca ser separados; devem 

ser vistos como estados intercambiáveis de um mesmo processo. 

Nessa mecânica, a vítima é consagrada e divinizada a partir de um 

ato que se fundamenta na destruição e, segundo Bataille (1987), 

suspendendo, enfim, um dos interditos que fundam a civilização: 

o assassínio. Talvez tenha sido por isso que, em certo momento, 

com o desenvolvimento da civilização, os homens substituíram 

suas vítimas humanas por animais: porque imolar seus pares “pa-

receu horrível”. Ao suspender o interdito do assassínio, há uma 

brusca ruptura da descontinuidade do ser; a vítima é entregue à 

continuidade do Sagrado, sendo este o elemento revelado a partir do 

derramamento de sangue. A transgressão exigida pelo ato religioso 

do sacrifício eleva os participantes do rito além do mundo ordiná-

rio e ordenado da vida comum, colocando-os, por um momento, 

em contato com as forças sobrenaturais, próprias dos deuses, e 
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abrindo-lhes o mundo dos “excessos da violência”, no qual a morte, 

a reprodução e o erotismo figuram:

[...] uma violência tão divinamente violenta eleva a vítima acima de 

um mundo vulgar, onde os homens vivem sua vida calculada. Em 

relação a essa vida calculada, a morte e a violência excedem, não 

podendo se deter no respeito e na lei que ordena socialmente a vida 

humana. A morte na consciência ingênua não pode derivar senão 

de uma ofensa, de um desrespeito. Ainda uma vez a morte derruba 

violentamente a ordem legal. (Bataille, 1987, p.77)

Como o sacrifício, o movimento erótico desagrega os seres. 

Neste jogo, a princípio, a parte masculina desempenha um papel 

ativo, enquanto a parte feminina, passivo. Encarnando o papel da 

vítima, a feminina é justamente a parte dissolvida, e a masculina 

desempenha a função do grande sacrificador. A violência aqui é 

deflagrada nos órgãos sexuais e a mulher, nas mãos do seu aman-

te, não se distancia muito da vítima nas mãos do sacrificador; ao 

perder o pudor e se integrar ao ofício sexual, a parte passiva é to-

mada pela violência que a leva à ultrapassagem da ordem. Nesse 

movimento entrecorpos há uma continuidade “momentânea” dada 

pelo orgasmo; contudo, “depois da crise, a descontinuidade de cada 

um dos dois seres está intacta” (Bataille, 1987, p.96). É a partir 

dessa lógica que Bataille insere o erotismo na ordem do sagrado, 

uma vez que o contato com o Outro gera a desordem, ainda que 

momentaneamente, própria da continuidade do mundo dos deuses. 

A violação do ser dos amantes vizinha com a morte e com o assas-

sínio, e a euforia provocada pelo vislumbre do contínuo é tamanha 

que, em algumas formas de erotismo, como a paixão, por exemplo, 

o gozo que acompanha a desordem não se livra do vínculo com o 

sofrimento, visto que é “carência e desejo de posse daquilo que de-

sejamos e não temos; por sua vez, é felicidade porque é posse, em-

bora instantânea e sempre precária” (Paz, 1995, p.154). A unidade 

revelada no erotismo é da mesma natureza daquela revelada pelo 

Sagrado, reagindo, desse modo, à precariedade da nossa condição, 
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a de seres mortais, perecíveis e descontínuos. Na lógica batailleana, 

esta reação somente ocorre quando há o “horror” do derramamento 

do sangue, significante da desordem e do excesso.

O que o ato de amor e o sacrifício revelam é a carne. O sacrifício 

substitui pela convulsão cega dos órgãos a vida ordenada do ani-

mal. O mesmo acontece com a convulsão erótica: ela libera órgãos 

pletóricos num jogo cego que suplanta a vontade ponderada dos 

amantes. A essa vontade ponderada sucedem os movimentos ani-

mais desses órgãos cheios de sangue. Uma violência que escapa 

ao controle da razão anima esses órgãos, distendo-os até o limite 

máximo e, de repente, é a felicidade que se atinge ao ultrapassar 

essa desordem. [...] A carne é em nós esse excesso que se opõe à lei 

da decência. (Bataille, 1987, p.86)

O erótico assombra porque nele há derrame de sangue, visão da 

carne, e a pretensa racionalidade erigida pela civilização se desin-

tegra na transrazão e no retorno à bestialidade. Sendo transgressão 

de um interdito, harmoniza novamente o homem com sua anima-

lidade contida e, desse modo, provoca um esforço nos mantenedo-

res da ordem para controlar seus impulsos primeiros, tão distantes 

da razão “edificante”. Nota-se que, frequentemente, casamento e 

erotismo não são associados, porque ainda se pensa que o erotismo 

conduz o ser a práticas sexuais que são consideradas vergonhosas; 

e, realmente, o erotismo exige a perda do pudor e o martírio da 

carne para instaurar sua desordem tão benéfica. Em concordância 

com Bataille, Paz também afirma que o erotismo ameaça os alicer-

ces da razão pelos quais a sociedade foi erigida, já que, se o sexo 

é criação, é também destruição: “o sexo é subversivo: ignora as 

classes e as hierarquias, as artes e as ciências, o dia e a noite: dorme 

e somente acorda para fornicar e voltar a dormir” (Paz, 1995, p.14). 

A sociedade, enfim, com a intenção de controlar esses “excessos”, 

instituiu uma série de tabus e interdições que regulam e controlam 

o instinto sexual e seu apetite de destruição. Daí nasce a ambigui-

dade do erotismo: criação e destruição, repressão e libertinagem, 
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Eros e Tânatos, “sublimação e perversão”, dualidades encarnadas 

nas figuras do religioso solitário e do libertino sensual: “Imagina-te 

a mim/ A teu lado inocente/ A mim, a essa mistura/ De piedosa, 

erudita, vadia/ E tão indiferente” (Hilst, 2005, p.26).

A leitura de Poemas malditos, gozosos e devotos permite verifi-

car a representação do drama erótico-sacrificial: em um primeiro 

momento, a subjetividade lírica se projeta na busca do objeto de 

desejo se anulando e configurando como vítima, enquanto o en-

xerga como grande sacrificador. É desse jogo que se estabelece, 

no discurso poético, a tensão entre alto e baixo, sublime e grotesco, 

transcendência e materialidade, dialética presente e tão ao gosto 

da literatura de Hilda Hilst. As personas hilstianas não se intimi-

dam diante dos interditos que lhe negam acesso ao conhecimento 

de seu objeto de desejo, e o sistema sacrificial se revitaliza, dando 

vazão às figuras participantes do ofício: vítima que ironicamente se 

autoentrega, a exemplo dos mártires, a seu sacrificador, nomeado 

comumente por “meu Deus”:

É rígido e mata

Com seu corpo-estaca.

Ama mas crucifica. 

O texto é sangue

E hidromel

É sedoso e tem garra

E lambe teu esforço 

Mastiga teu gozo

Se tens sede, é fel. 

Tem tríplices caninos.

Te trespassa o rosto 

E chora menino

Enquanto agonizas. 
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É pai filho e passarinho. 

Ama pode ser fino

Como um inglês.

É genuíno. Piedoso. 

Quase sempre assassino.

É Deus. 

(Hilst, 2005, p.29)5

O poema se constrói em sete estrofes de versos curtos, o que 

lhe confere um ritmo acelerado, e cada uma delas contém um de-

terminado número de versos: a primeira: três; a segunda: quatro; a 

terceira: dois; a quarta: quatro; a quinta: um; a sexta: três; a sétima: 

dois. O que mais chama atenção aqui é a forma assertiva pela qual 

o poema se enuncia, notada em outros poemas da mesma coletânea. 

O sujeito lírico se mostra textualmente enquanto fala que tenta no-

mear uma força que lhe vem de fora, presença que irrompe no plano 

do discurso. Na primeira estrofe (versos 1-3), o Outro é inicialmen-

te nomeado pela coordenação entre um predicativo, “rígido”, e um 

verbo, “matar”, quebra do paralelismo paradigmático que confere 

ao discurso, logo de início, uma desordem erótico-textual, desor-

dem própria do objeto versado, visto que aponta para sua própria 

incoerência enquanto ente: “Ama mas crucifica”. Nesse sentido, 

esse terceiro verso da primeira estrofe deixa entrever o objeto de 

desejo da realidade poética, o Deus da mitologia judaico-cristã e a 

tradição religiosa é ressignificada disforicamente, “corpo-estaca” 

que encontra seu par sonoro em “mata”. 

Na segunda e terceira estrofes, outro objeto versado entra em 

cena no discurso poético: o “texto”, e os versos de 4 a 9 discorrem 

sobre ele e apontam para o próprio processo de escritura dos poe-

mas de todo o conjunto. Ao enxergarmos nesses poemas os ofícios 

do sacro, eles têm uma função, portanto, dentro do rito poético: dar 

 5 Poema VII.
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traços à “ideia de Deus”, ou seja, de ser espaço para que essa ideia 

figure, mas também a função de “alimentá-la” em sua condição de 

texto vitimário, “sangue” e “hidromel”, signos que estabelecem 

uma relação entre a poesia e o sagrado, “texto” que, por sua desor-

dem, tanto é o “sangue” da imolação que se derrama em todo o con-

junto quanto “hidromel”, mistura fermentada de água e mel que, 

na mitologia nórdica, como bem apontou Souza (2008, p.71), é a 

bebida preferida dos deuses. Ademais, as atribuições dadas pelo eu 

lírico ao “texto” estabelecem uma confluência significativa com o 

Outro que “ama mas crucifica”, o que faz o leitor se perguntar: para 

se versar sobre o Outro, “o texto”, enquanto realização da expe-

riência, deve conter os mesmos atributos do versado?: “É sedoso e 

tem garra/ E lambe teu esforço// Mastiga teu gozo/ Se tens sede, é 

fel”. Ao “texto”, portanto, são atribuídas as mesmas características 

animalescas – matar, “garra”, lamber, mastigar – e contrastantes – 

“sangue”, “hidromel” e “fel” – do objeto de desejo poético. 

Nas quarta e na quinta estrofes, há referência à unidade trina 

da mitologia católico-cristã, referência direta ao Deus bíblico que é 

“Pai”, “Filho” e “Espírito Santo”. Os versos 10 e 11 guardam em si 

essa trindade nos signos “tríplices” e “trespassa”; contudo, na rea-

lização textual, essa trindade é rebaixada ao ser aliada ao paradigma 

animal e violento, dado pelo substantivo plural “caninos” e o verbo 

trespassar, sinônimo aqui de furar e rasgar, ironia que se concreti-

zará no verso 14, em destaque do poema: “É pai filho e passarinho”. 

Nesse sentido, o texto mostra, tal qual o Outro, as “garras” do seu 

“corpo-estaca” em três momentos entre as sexta e sétima estrofes, 

três assertivas à figura trina que se mostrou anteriormente: “Pode 

ser fino/ Como um inglês/ É genuíno. Piedoso// Quase sem-

pre assassino.”, três acordes que antecipam a nota final: “Deus”, 

signo que guarda em si todos os predicativos enunciados anterior-

mente, imagem à qual é admitida a violência revelada pelo discurso 

lírico, que também a ironiza, conformidade entre contrastes que 

podem ser lidos até mesmo em um plano vertical de significância, 

realizado, por exemplo, entre a isotopia e isofonia entre os signos 

“passarinho” e “assassino”.
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A figura divina é transcriada no espaço do poema, enunciado em 

sete estrofes, composição que mantém diálogo com a criação divina 

do mundo presente no Gênesis, no qual se afirma que Deus criou 

o mundo em sete dias: “foram concluídos o céu e a terra com todo o 

seu exército. No sétimo dia, Deus terminou todo o seu trabalho; 

e no sétimo dia, ele descansou de todo o seu trabalho” (Bíblia Sa-

grada, 1990, p.15). As “setes faces” do poema se propõem então a 

criar uma imagem de “Deus” dita por uma semântica da violência 

e da dominação, “corpo-estaca” que “ama mas crucifica”, jogo 

sacrificial e textual que reconhece a força ativa e destrutiva do ob-

jeto versado na medida em que, a partir de uma desordem verbal, 

coordena signos de paradigmas tão diferentes, corpo textual que, 

num crescente, sempre crescente, deixa transparecer o excesso. 

Até a última nomeação, “Deus”, a enunciação envereda pelo ca-

minho da violação, e, ao desnudar o Outro, o “texto” também se 

torna laboratório de experiências em que o sagrado é esmiuçado na 

representação.

Nesse universo, o mecanismo sacrificial é transcriado e o ero-

tismo representado não é somente o da busca pelo Outro, mas sim 

o que esse embate acarreta, ou seja, a desordem da continuidade 

perdida que se mostra no jogo erótico e o “horror”, o qual atemori-

za e fascina, intrínseco à guerra – ainda que entre os amantes –, ao 

assassínio, ao derramamento de sangue próprio das imolações e à 

subjetividade que passará a figurar, portanto, martirizada. Poesia 

na qual os signos “carne” e “sangue” são recorrentes; e, transpondo 

os interditos que limitam o acesso ao Sagrado, esse sujeito goza, a 

partir de então, do mundo da transgressão, dos excessos e da anima-

lidade que não dispensa a bestialidade:

É neste mundo que te quero sentir

É o único que sei. O que me resta.

Dizer que vou te conhecer a fundo

Sem as bênçãos da carne, no depois,

Me parece a mim magra promessa.

Sentires da alma? Sim. Podem ser prodigiosos.
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Mas tu sabes da delícia da carne 

Dos encaixes que inventaste. De toques.

Do formoso das hastes. Das corolas.

Vês como fico pequena e tão pouco inventiva?

Haste. Corola. São palavras róseas. Mas sangram. 

Se feitas de carne. 

Dirás que o humano desejo

Não te percebe as fomes. Sim, meu Senhor,

Te percebo. Mas deixa-me amar a ti, neste texto

Com os enlevos

De uma mulher que só sabe o homem. 

(Hilst, 2005, p.31)

O poema VIII, composto por dezessete versos divididos em 

três estrofes, aponta para a esfera do excesso. O tom místico da 

experiência entre o sujeito e seu Deus empresta para si a notação do 

discurso amoroso. Primeiramente, estabelece-se uma relação entre 

os amantes própria do sacrifício: a de servo e Senhor, relação presen-

te em todo o conjunto. De acordo com Simone Weil, a única relação 

esperada entre o fiel e seu Deus é a relação verticalizada entre servo 

e Senhor, na qual o primeiro tem a obrigação exclusiva de confiar e 

obedecer, sendo essa um dos dogmas da fé religiosa: “é verdade que, 

no domínio da ação, é necessário fazer tudo que nos seja mandado, 

ao preço de não importa que grau de esforço, de fadiga e de sofri-

mento, por aquilo de que quem desobedece não ama” (Weil, 1987, 

p.97). Entretanto, em Poemas malditos, gozosos e devotos, tal relação 

é pretensiosamente desestabilizada pelo uso do segundo pronome 

pessoal tu e seus variantes, como signo de tratamento para com 

seu “Senhor”, visto que essa forma de tratamento aproxima sujeito 

e objeto versado: “É neste mundo que te quero sentir...”, forma 

própria do discurso erótico que evidencia o jogo de aproximação da 

persona lírica para a “Ideia de Deus” representada. 
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O poema como espaço da aventura rumo ao Outro apresenta e 

nomeia dois “sentires” na relação entre homem e divindade: o do 

corpo, ou da “carne”, e o da “alma”. Dentro do mundo cristão em 

que esta subjetividade se insere, o segundo “sentir” – o da alma – é 

privilegiado na experiência mística; o corpo somente é empecilho 

para a elevação ao divino, e o crente ou o neófito que se propõe a 

essa experiência deve, essencialmente, ultrapassar os sentidos a fim 

de que a alma se eleve ao paraíso tão prometido. Segundo Foucault 

(2004, p.62), devido à moral burguesa e cristã, a sexualidade no 

Ocidente esteve sempre “votada ao silêncio”. Ainda que as interdi-

ções à sexualidade já existissem no mundo romano antes do adven-

to do cristianismo, este, com seu ascetismo, muito contribuiu para 

as proibições morais contra a sexualidade. Para Foucault, a maior 

contribuição do cristianismo para a história da sexualidade está nos 

“mecanismos de poder” praticados pelo cristianismo para manter a 

moral sexual (a monogamia, o casamento, o sexo voltado somente 

à reprodução etc.). E esses “mecanismos de poder”, introduzidos 

no mundo ocidental pela moral cristã para valorizar as interdições, 

estão sobretudo naquilo que o filósofo francês denominou de “pas-

torado”, isto é: “indivíduos que desempenhavam, na sociedade 

cristã, o papel de condutores, de pastores em relação aos outros 

indivíduos que são como suas ovelhas ou o seu rebanho” (Foucault, 

2004, p.65). Esse poder pastoral não consiste em um poder “béli-

co”, mas sim “benfazejo”, no sentido daquele que conduz e cuida 

dos indivíduos dos quais se propôs a tomar conta:

[...] em outras palavras, o poder pastoral não tem por função prin-

cipal fazer mal aos inimigos; sua principal função é fazer o bem em 

relação àqueles de que cuida. Fazer o bem no sentido mais maternal 

do termo significa alimentá-lo, garantir sua subsistência, oferecer-

-lhe um pasto, conduzi-lo às fontes, permitir-lhe beber, encon-

trar boas pradarias. Consequentemente, o poder pastoral é um 

poder que garante ao mesmo tempo a subsistência dos indivíduos 

e a subsistência do grupo, diferentemente do poder tradicional, 

que se manifesta essencialmente pelo triunfo sobre os dominados. 
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Não é um poder triunfante, mas um poder benfazejo. (Foucault, 

2004, p.66)

Para a moral cristã, o pastor deve se servir de sua posição de 

vigilante para obrigar seu “rebanho” na busca da “salvação”, visto 

que a “salvação” individual também conduz à salvação de todo 

o grupo. Weil enfatiza que o crente cristão deve, sobretudo, ser 

obediente em relação aos dogmas e mandamentos de “seu” Deus, 

e Foucault justamente enfoca essa “obediência” nos mecanismos 

de poder pastoral do cristianismo. Ser obediente, portanto, passa 

a ser uma norma e, ainda mais, um reconhecimento da vontade do 

outro, a qual se mistura com a vontade do próprio Deus. O “re-

banho” deve ser obediente às vontades de seu pastor, as quais são 

também as vontades de Deus, visto que ele é aquele que conhece 

“o interior do que se passa na alma, no coração, no mais profundo 

dos segredos do indivíduo. Esse conhecimento da interioridade dos 

indivíduos é absolutamente exigido para o exercício do pastorado 

cristão” (Foucault, 2004, p.69). Nessa óptica, o pastor é aquele que 

salvaguarda o casamento e a sexualidade voltada somente para a 

reprodução, aquele que envilece o prazer e controla a “carne” de seu 

rebanho, “concebida como alguma coisa da qual era preciso descon-

fiar, alguma coisa que sempre introduzia no indivíduo possibilida-

des de tentação e de queda” (Foucault, 2004, p.71). Assim, são esses 

os mecanismos de poder exercidos pelo cristianismo para manter 

uma “moral”, os quais acabaram por delinear uma subjetividade 

cristã que muito guiou o pensamento ocidental nos meandros da 

sexualidade:

[...] é pela constituição de uma subjetividade, de uma consciência 

de si perpetuamente alertada sobre suas próprias fraquezas, suas 

próprias tentações, sua própria carne, é pela constituição dessa 

subjetividade que o cristianismo conseguiu fazer funcionar essa 

moral, no fundo mediana, comum, relativamente pouco interes-

sante, entre o ascetismo e a sociedade civil. Creio que a técnica 

de interiorização, a técnica de tomada de consciência, a técnica de 
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despertar de si sobre si mesmo em relação às suas fraquezas, ao seu 

corpo, à sua sexualidade, à sua carne, foi a contribuição essencial do 

cristianismo à história da sexualidade. (Foucault, 2004, p.71)

Contudo, o poema de Hilst deflagra um outro “sentir” – o da 

carne –, e o discurso poético o reveste de uma euforia semânti-

ca; o conhecimento do Outro não somente deve partir da esfera 

e do esforço do intelecto e do saber, metaforizado pelos “sentires 

da alma”, mas também deve tomar o “sentir” do corpo, no qual 

residem as “bênçãos da carne”. Toda a escolha lexical do poema 

se insere no paradigma do corpóreo: “carne”, “sentir”, “toques”, 

“sangram”, “fomes”, até mesmo as escolhas metafóricas, que cono-

tam o corpóreo e o sexual: “encaixes”, “hastes”, “corolas”. Como 

um tratado, há nessa aventura a valoração do conhecimento do 

sagrado através dos excessos do corpo e são esquecidas, ou deixadas 

por ora de lado, as “magras promessas” dadas pela religião, de se 

conhecer a Deus no “depois” da morte física, quando todas as cria-

turas pretensamente se encontrarão cara a cara com seu Criador: 

“Sentires da alma? Sim. Podem ser prodigiosos./ Mas tu sabes da 

delícia da carne/ Dos encaixes que inventaste...”. O jogo poético 

apresenta uma euforia “da carne” e a via desta para se aproximar 

do Sagrado; vencer os interditos é se encorajar para o mundo das 

transgressões, da festa do corpo e do prazer, ou até mesmo da festa 

do texto, onde se pode ou não ter o vislumbre do amor do seu “Se-

nhor”. Os dois primeiros versos do poema – “É neste mundo que 

te quero sentir./ É o único que sei. O que resta.” – já afirmam o 

verdadeiro desejo dessa mulher de conhecer o objeto de desejo que é 

seu Deus na esfera do corpo, o qual lhe é tão familiar, pois é somen-

te “uma mulher que só sabe o homem”, aquela que sabe e aceita o 

prazer proporcionado pelo encontro erótico entre os corpos. 

Com essa exaltação da transgressão do corpo, a poética de Hilda 

Hilst desmantela a lógica católico-cristã que interpenetra na repre-

sentação de sua poesia. O primeiro poema do conjunto evidencia 

que o mundo católico-cristão funda essa poesia; a figura do Cristo 

sacrificado e suspenso no madeiro se transforma em significante 
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dessa transcriação: “Mandou seu filho/ Ser trespassado// Nos pés 

de carne/ Nas mãos de carne/ No peito vivo. De carne.” (Hilst, 

2005, p.13). E se essa óptica religiosa reitera o tempo todo que a 

esfera do corpo não deve estar presente na relação homem – Deus, 

a novena profana de Hilst, do outro lado, insiste na focalização do 

corpo “de carne” do Cristo, signo martírico que dá origem aos ritos 

do catolicismo, visto que o sacrifício, ainda que simbólico, é relem-

brado e atualizado diariamente nas missas. Bataille (1987) afirma 

que a religiosidade cristã se opõe ao “espírito da transgressão”, 

próprio do sagrado pagão; essa religiosidade nasce da tentativa de 

superação da violência contida na transgressão, pregando sempre 

o amor ao próximo, a obediência e a salvação. Se, para o mundo 

pagão, o sagrado só irrompe na transgressão do interdito, o sagrado 

do mundo cristão rejeita a “impureza” das transgressões, rejeitando 

a mácula, o excesso e o “pecado”.

Ao condenar a impureza, o mundo cristão também condenou 

o erotismo, passando, desse modo, a valorizar a família, dentro da 

qual as atividades sexuais deveriam ser meramente reprodutivas, e 

também baniu de suas instituições as pessoas de vida livre, sendo 

que toda atividade sexual que extrapolasse o casamento passou a 

ser considerada profana, e não mais sagrada. Portanto, o signo do 

corpo passou a ser metonímia dessa “impureza”, e a aventura ao 

paraíso prometido pela religião passou a ser realizada pelos “sen-

tires da alma”, excluindo a exuberância e as “delícias da carne”. 

Seja evidenciando a figura do Cristo a partir de sua “carne”, seja 

exaltando os “enlevos” do corpo ou enunciando nesses versos uma 

semântica da violência e do “excesso”, a poesia de Hilst se reveste 

da “impureza” ou maldição que o cristianismo desprezou, mas que 

ainda está presente em sua liturgia. Esses versos impuros reafir-

mam a experiência mística em martírica, deslocando a efusão dessa 

forma de conhecimento de Deus para as partes “baixas” do corpo, 

transformando a dor em prazer, satisfação em ver sangrar as “has-

tes” e as “corolas” que são “feitas de carne”. Nota-se que a carne 

do poema, como corpo de linguagem, também sofre uma cisão ou 

sangramento próprio da relação erótica: o verso 12, que sozinho 
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compõe a segunda estrofe, aparece deslocado tanto da primeira 

estrofe, composta por onze versos, quanto da terceira, composta de 

cinco versos, corpo que, visualmente falando, foi cortado ao térmi-

no do verso 11 e dividido, portanto, em três partes. Nesse sentido, 

o “texto” (verso 15) alia em si forma e conteúdo, signos que experi-

mentam tanto a alegria do amor ao Outro quando a dor de se saber, 

ainda que textualmente, destituído na relação erótica.

Prazer e dor formam uma dupla surpreendente e suas relações 

são paradoxais. À medida que cresce e se faz mais intenso, o pra-

zer roça a zona da dor. A intensidade da sensação nos leva ao polo 

oposto; uma vez tocado esse extremo, opera-se uma espécie de 

reversão e a sensação muda de signo. [...] Em seguida, destruídas 

as hierarquias tradicionais, ele erige uma nova arquitetura: o ver-

dadeiro prazer, o prazer mais forte, intenso e duradouro é dor exas-

perada que, por sua própria violência, se transforma de novo em 

prazer. (Paz, 1999, p.64-5)

Prazer é dor; dor é prazer. Polos que, de acordo com Paz (1999, 

p.66), se encontram no movimento próprio do sensualismo sádico. 

Nesse sentido, a sensualidade em Hilst não é somente reconciliação 

de dois corpos que se unem em um único abraço, mas também di-

laceração entre corpos, mãos que têm “unhas”, “boca” e “dentes”, 

distanciando-se ironicamente de um erotismo sublime da tradição 

dos Cantares bíblicos e da mística cristã. O erotismo em Hilst, ad-

miravelmente sacrificial, insere-se nas manifestações destruidoras 

da sexualidade, haja vista as orgias e as mutilações. A persona lírica 

no poema VIII se confessa conhecedora das “fomes” do seu “Se-

nhor” e o discurso poético se concretiza como discurso que alimen-

ta o desejo: “É neste mundo que te quero sentir...”. Todo o drama 

se enuncia a partir da esfera do delírio, sendo somente o “texto” o 

espaço de concreção do drama do encontro sensual e sacrificial. É 

dele que se desprendem os participantes do ofício, vítima e sacri-

ficador, sendo que, à primeira vista, essa “mulher” se posiciona a 

partir do rebaixamento tão esperado da parte que lhe cabe no jugo:
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Poderia ao menos tocar

As ataduras da tua boca?

Panos de linho luminescentes

Com que magoas

Os que te pedem palavras? 

Poderia através

Sentir teus dentes? 

Tocar-lhes o marfim

E o liso da saliva 

O molhado que mata e ressuscita? 

Me permitirias te sentir a língua 

Essa peça que alisa nossas nucas

E fere rubra

Nossas humanas delicadas espessuras? 

Poderia ao menos tocar 

Uma fibra desses linhos

Com repetidos cuidados

Abrir

Apenas um espaço, um grão de milho 

Para te aspirar? 

Poderia, meu Deus, me aproximar?

Tu, na montanha.

Eu no meu sonho de estar

No resíduo dos teus sonhos?

(Hilst, 2005, p.34-5)

No drama sacrificial e erótico, apesar de ser sua personagem 

mais proeminente, a vítima sempre ocupa uma posição rebaixada se 

a posicionarmos diante de seu sacrificador. No caso do poema IX, 

enunciado por seis estrofes assimétricas, esse rebaixamento é plas-
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mado principalmente pela forma como o sujeito lírico se dirige ao 

seu interlocutor: por meio do futuro do pretérito, forma que guarda 

em si a hipótese, a incerteza e a fantasia, mas também a “cortesia”, 

ou neste caso, a submissão: “Poderia, meu Deus, me aproximar?”. 

Aliada a essa submissão, a enunciação se faz também por meio de 

versos interrogativos, tão ao gosto dos poemas do conjunto, pedi-

dos e súplicas que, no discurso poético, nunca são atendidos. Nesse 

jogo de poder e permissão, a diferença entre o sujeito lírico e o seu 

“Deus” é tamanha que, no primeiro movimento, o sujeito da enun-

ciação se encontra oculto na sintaxe do poema, sendo que o signo 

“Eu” figurará somente no fechamento do conjunto: “Eu no meu 

sonho de estar/ No resíduo dos teus sonhos?”. Toda a pulsão dis-

cursiva vem da esfera dos sentidos, a exemplo dos verbos “tocar” 

(versos 1, 8 e 15), “sentir” (7 e 11), “alisar” (verso 12), “aspirar” 

(verso 20) e “aproximar” (verso 21) e, dando continuidade ao que 

foi dito no poema VIII, as “bênçãos da carne” são enaltecidas e a 

imagética do Outro se delineia a partir do corpo:6 “boca” (verso 2), 

“dentes” (verso 7), “saliva” (verso 9), “língua” (verso 11).

No seu “sonho de estar”, o sujeito lírico dá um corpo à ideia tão 

pensada do seu “Deus”, pois, de acordo com Paz (1995, p.78), o 

elemento mais proeminente no erotismo é o corpo: “ama-se uma 

pessoa, não uma abstracção”. Sendo assim, essa mulher que “só 

sabe o homem” enfatiza nesses acordes devotos e malditos a presen-

ça enquanto corpo de seu objeto de desejo; e, nesse sentido, não é 

gratuita a figura do Cristo, o deus que se fez homem “de carne”, rei-

terada ao longo do conjunto. O tom de súplica se alia aqui à sedução 

pela humildade, e o gesto do “menos” intenta dissimuladamente 

se fazer vítima para ser alimento das “fomes” do seu Deus; por-

tanto, a subjetividade lírica se transfigura neste “grão de milho”, 

imagem que revela a pequenez de sua condição vitimária diante de 

uma alteridade que “mata e ressuscita”, conjunção em destaque no 

 6 Nota-se que, em todo o conjunto dos Poemas malditos, gozosos e devotos, as 

partes do corpo marcam presença, principalmente aquelas de maior apelo 

erótico: pés, mãos, boca, língua. 
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verso 10, destacado e centralizado no poema, ações que apontam 

tanto para a finitude quanto para a redenção, contrários tão próprios 

da dialética do sagrado. Nesses versos do “menos”, escavam-se 

mínimos opostos da ânsia pelo objeto devotado, que tanto podem 

oferecer o vazio da experiência, a exemplo do signo oca, encerrado 

em “boca”, quanto a euforia metaforizada em sol, anagraticamente 

presente no sintagma “liso da saliva”. Nesse sentido, o tom “cortês” 

dessa voz lírica não pode ser lida fora da ironia, uma vez que a única 

certeza dada pelo poema é a distância do Outro, a exemplo do único 

verso afirmativo do poema: “Tu, na montanha”. A voz lírica em-

presta da mística a imagem da aventura existencial rumo à ascensão 

e ao desprendimento das coisas ordenadas para a união com Deus, 

os quais não se separam do esforço de tal empresa. A resposta da 

empresa, que se tem após se ler o verso 21, “Poderia, meu Deus, me 

aproximar?”, é ressaltada pela verticalidade estabelecida entre os 

entes “Tu” (verso 22) e “Eu” (verso 23), posicionamento que não só 

se apresenta em termos visuais, mas também sonoros: o tom agudo 

do primeiro termo se contrapõe ao grave do segundo: /ú/ X /ê/, 

enfatizando, por fim, a distância entre os amantes e a fantasia do 

sujeito de estar nos “resíduos” do pensamento do Outro, ou seja, de 

se saber também sonhada e desejada.

Daí também que a forma mais sistemática do mistério divino 

nos poemas seja curiosamente a que o título não nomeia: os “mis-

térios dolorosos”. Para eles, sobretudo, se dispõe o poeta, que reco-

nhece perfeitamente que o pensamento de Deus é, em essência, 

uma entrega à mais apavorante solidão. Isto é, pensar Deus é, no 

limite, compor na própria carne um discurso de ausência, de desejo 

sem nenhuma correspondência. (Pécora, 2005, p.11-2)

De acordo com Bataille, o erotismo é uma experiência solitária, 

que não pertence ao mundo ordinário; sempre furtivo, ele faz parte 

das nuances “secretas” da vida do homem. Ainda que se escrevam 

poemas, narrativas ou conferências, por exemplo, sobre o erotismo, 

o interdito que recai sobre ele ainda se faz presente em nossa época, o 
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que o exclui da ordem do discurso, “como se não pertencesse à nossa 

vida presente, como se fosse uma realidade distante que só nos é 

acessível sob uma condição: que nós saiamos do mundo que ora esta-

mos para buscar abrigo na solidão” (Bataille, 1987, p.234). Sendo 

de uma intensidade extrema, a emoção provocada pelo erotismo 

nos afasta do convívio social e a sinfonia do erótico é uma música de 

silêncios. Ainda que Bataille reconheça a diferença de natureza entre 

a experiência erótica e a experiência da santidade,7 ambas exigem 

do ser o adeus ao “mundo lá fora”, visto que o mundo profano, fun-

dado na ordem, exclui os momentos de intensa emoção e desvario, 

temente que é da desordem das transgressões, e o erótico, tal qual 

a mística, é animado somente pelo desejo desvairado pelo Outro.

O arrebatamento do erótico é do “Eu” para o “Tu”, tentativa 

de pôr fim, ainda que por um curto prazo, à distância que separa 

o sujeito do topo da “montanha”. Descomedidamente, o amante 

vive a ilusão da continuidade, “sonho de estar” na unidade pretensa 

enxergada no amado, a exemplo do poema VI:

Se mil anos vivesse

Mil anos te tomaria

Tu. 

E tua cara fria. 

Teu recesso.

Teu encostar-se

Às duras paredes 

De tua sede. 

Teu vício de palavras.

Teu silêncio de facas.

As nuas molduras 

De tua alma. 

 7 Entretanto, para Bataille, diferentemente do erotismo, os discursos da santi-

dade são sempre aceitos pela ordem social, a exemplo dos sermões. 
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Teu magro corpo

De pensadas asas.

Meu verso cobrindo 

Inocências passadas.

Tuas.

Imagina-te a mim

A teu lado inocente 

A mim, e a essa mistura

De piedosa, erudita, vadia

E tão indiferente 

Tu sabes. 

Poeta buscando altura

Nas tuas coxas frias. 

Se eu vivesse mil anos

Suportaria

Teu a ti procurar-se. 

Te tomaria, Meu Deus,

Tuas luzes. Teu contraste. 

(Hilst, 2005, p. 27-8)

A ansiedade da procura, enunciada a partir de trinta versos, es-

tabelece nos dois primeiros versos do conjunto a hipótese: “Se mil 

anos vivesse/ Mil anos te tomaria.”, fala que afirma a veemência e 

a extensão sem fim da experiência do Outro, próprias da desmesura 

da paixão. Nessa fala apaixonada só figuram os contornos do “Tu”, 

signo que, por exemplo, se destaca por si só no terceiro verso da pri-

meira estrofe, afirmando-se textualmente, e o mundo “lá fora” não 

cabe no gozo dessa experiência solitária. A partir do quarto verso da 

primeira estrofe, a persona lírica passa a nomear imageticamente o 

Outro: “tua cara fria” (verso 4), “Teu recesso” (verso 5), “Teu encos-

tar-se/ Às duras paredes/ De tua sede” (versos 6, 7 e 8), “Teu vício 

de palavras” (verso 9), “Teu silêncio de facas” (verso 10), “tua alma” 
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(verso 12), “Teu magro corpo/ De pensadas asas” (versos 13 e 14), 

“tuas coxas frias” (verso 25), “Teu a ti procurar-se.” (verso 28), 

“Tuas luzes. Teu contraste.” (verso 30), nomeação que alimenta 

esse “vício de palavras” que a subjetividade lírica reconhece na 

outridade. Essa fala do excesso, signo que se desdobra de “Teu 

recesso”, não deixa de reconhecer e reafirmar, a exemplo de alguns 

dos outros poemas do conjunto, a disforia da aventura de se pensar 

o seu “Deus”, experiência fantasiosa que tenta dar “asas” a um 

“magro corpo”, o qual, muitas vezes, retribui a ansiedade apaixo-

nada com um “silêncio de facas”. É significativa, portanto, a relação 

simétrica que o nono e o décimo versos estabelecem entre si: “Teu 

vício de palavras./ Teu silêncio de facas.”, ambos com seis sílabas 

métricas, simetria que aponta para o próprio estado discursivo, que 

alimenta seu objeto de desejo com “palavras” e, em troca, acolhe 

suas “facas”. Na sexta estrofe, é resumido o drama apaixonado 

de alcançar o que já foi nomeado anteriormente pela metáfora da 

“montanha”: “Poeta buscando altura/ Nas tuas coxas frias”.

Se buscar “altura” é um processo ainda em andamento, basta 

notar a forma do gerúndio pela qual o verbo “buscar” se enuncia, e 

o recurso da repetição, neste poema VI, se mostra também signifi-

cativo não só como recurso para alimentar este “vício de palavras”, 

mas também como forma de concreção no discurso poético do de-

satino da paixão e da infinidade do desejo, emoções ainda latentes 

e obstinadas: “Se mil anos vivesse/ Mil anos te tomaria.”; “Teu 

recesso./ Teu encostar-se”, “Teu vício de palavras.”, “Teu silên-

cio de facas, “Teu magro corpo”; “Imagina-te a mim/ A teu lado 

inocente/, A mim...”; “Teu a ti procurar-se./ Te tomaria, meu 

Deus,/ Tuas luzes. Teu contraste.”. O sonho de conjunção com 

esta “altura” se materializa no texto, material do desejo, na recor-

rência ofuscada do signo TEU, signo de continuidade da desordem 

sacrificial, erótica e poética, no qual a vítíma, o EU, encontra a 

unidade tão sonhada com o seu sacrificador, o TU: TEU = TU + 

EU. Esta “mistura” da passagem da desordem para a ordem dará, 

então, os traços ambíguos próprios da vítima do sacrifício, a qual se 

reconhece “piedosa”, “erudita”, “vadia”, “indiferente” e “poeta”, 
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adjetivos que apontam tanto para a esfera do “baixo”, ou do “impu-

ro”, quanto para a esfera do “alto”, ou do “puro”:

[...] não é o caso aqui de explicar longamente por que o profano 

entra, desse modo, em relações com o divino; é que ele aí encontra 

a fonte da vida, as condições mesmas de sua existência, e assim tem 

todo o interesse em se aproximar. Mas como entender que ele só 

se aproxime permanecendo à distância? Como entender que só se 

comunique com o sagrado por via de um intermediário? Os efeitos 

destrutivos explicam em parte esse estranho procedimento. Se as 

forças religiosas são em si mesmas o princípio das forças vitais, são 

de uma tal natureza que seu contato é perigoso para o vulgo. Sobre-

tudo quando atingem um certo grau de intensidade, não podem 

se concentrar num objeto profano sem destruí-lo. [...] Eis por que 

intermediários se introduzem [...], sendo que o principal é a vítima. 

(Hubert e Mauss, 2005, p.104)

A poesia de Hilst só se torna espaço de representação e interro-

gação ao sagrado porque sua subjetividade encarna em si a figura da 

vítima. Ao se configurar como vítima e atrair para sua linguagem 

as polarizações próprias do intermediário entre o mundo profano e 

o sagrado, a divindade aí irrompe como movimento das transgres-

sões ilimitadas, conjunção entre o puro e o impuro, continuidade 

dada pela violência que desestabiliza, mas que gera as “bênçãos da 

carne”. Ao inundar-se de religiosidade, o ser é isolado, pois quem 

penetra no mundo sagrado, torna-se também sagrado, abnega-se 

de si e se oferece como alimento às divindades, e o discurso poético 

deixa entrever a dor e o sangue derramado dessa imolação.

Ao se configurar como vítima, o canto da persona é emitido 

através de despojos e resíduos da imolação sacrificial transfigurada 

e revitalizada, linguagem que permite em sua tessitura o transbor-

damento do excesso, incorporando a seu espaço textual elementos 

que, na violação, servem de alimento para o jogo de ausência e pre-

sença construído nesse jugo sacroerótico. Melodia para “carnes”, 

“sangue”, “ossos”, “boca”, “língua”, “hastes”, “corolas”, “cabe-
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ça”, “lava”, “gozo”, “dores”, “grito”, léxico que não se interdita 

diante do mundo das “delícias” ilimitadas, em que euforia e disforia 

se agregam na continuidade das imagens que forjam esse discurso 

descomedido e desordenado. Mas, por fim, esses acordes “maldi-

tos”, “gozosos” e “devotos” acabam por desconstruir o seu próprio 

esquema fundante: a subjetividade lírica figura incontestavelmente 

como vítima enxergando sempre o tu como o grande sacrificador? 

Se atentarmos para o caráter vitimário da subjetividade lírica, ela 

não é, nesse sentido, passiva e obediente como as vítimas que se 

autoentregam nos ritos religiosos. Essa desobediência, velada, 

desestabiliza o poder de “paternidade”, mencionado por Foucault, 

conferido à divindade, a exemplo do poema XVII: “Penso que tu 

mesmo cresces/ Quando te penso. E digo sem cerimônias/ Que 

vives porque te penso” (Hilst, 2005, p.53). A razão crítica daquela 

que verseja põe mesmo em questão a própria existência do seu obje-

to de desejo, figurando-o somente no delírio lúcido da poesia, canto 

que faz que nos recordemos, enquanto presença erótica de leitura, 

da mesma angústia que funda as Elegias do poeta alemão Rainer 

Maria Rilke: “Quem, se eu gritasse, ouvir-me-ia na hierarquia/ dos 

anjos?” (Rilke, 2002, p.127).
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