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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar a segunda obra da trilogia novecentista de Hilda 

Hilst, Contos d’escárnio. Textos grotescos (1990), tendo a pornografia como categoria de 

análise. O presente estudo, a partir de teóricos como Lynn Hunt (1999) e Susan Sontag 

(1987), reflete sobre o caráter da pornografia enquanto gênero artístico-literário, partindo 

da reflexão sobre o seu histórico de transformação ao longo de seu surgimento e 

questionando as definições reducionistas que acabam por tratar pornografia e arte como 

elementos antitéticos. Altercações a respeito da oposição entre erotismo e pornografia, 

enquanto gêneros literários distintos, também serão feitas, evidenciando os problemas 

conceituais e de estrutura envolvendo tal antinomia. Aqui as incongruências apontadas 

por parte da crítica na estética de Hilst, quando se tratando de escrita pornográfica, são 

vistas sob uma perspectiva de inovação. A análise, portanto, se dará através da observação 

feita sobre a maneira como Hilda dialoga por meio de sua escrita com elementos 

composicionais da pornografia, levando em consideração a historicidade do gênero. As 

contribuições de Maingueneau (2010) a respeito do discurso pornográfico se fazem de 

extrema importância para o desenvolvimento analítico desta pesquisa.  
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ABSTRACT 

 

This work aims to analyze the second book of the nineties’ trilogy written by Hilda Hilst, 

Contos d’escárnio. Textos grotescos (1990), using pornography as its analytical category. 

The study makes use of theorists such as Lynn Hunt (1999) and Susan Sontag (1987), in 

order to reflect on the aspects that make pornography an artistic-literary genre, 

considering its historical transformations along the way and questioning reductionist 

definitions that end up dealing with pornography and art as antithetical elements. The 

work brings a discussion about the opposition between eroticism and pornography as 

distinct literary genres, showing the structural and conceptual problems involving such 

antinomy. Here the inconsistencies that the critics point out in the aesthetics of Hilst, 

when it comes to pornographic writing, are seen from an innovative perspective. The 

analysis will happen through the observation on the way Hilda converses, through her 

writing, with the compositional elements of pornography, taking into account the 

historicity of the genre. The ideas of Maingueneau (2010) about the pornographic 

discourse are of utmost importance for the analytical development of this research. 

 

Keywords: Hilda Hilst, pornography, writing, eroticism  
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

A pornografia protagoniza ao longo do tempo um papel contraditório na sociedade. 

Lançada ao mundo dos interditos, ela existe, se consolida, mas atua na clandestinidade, 

proporcionando um prazer que estigmatiza e desqualifica o que quer que esteja ligado a ela, o 

que acaba por trazê-la em uma perspectiva excludente do campo da arte. 

Opondo-me a tal perspectiva, coaduno aqui com a visão de alguns teóricos e parto do 

princípio de que a pornografia, se posta à parte do seu julgamento histórico-social e psicológico, 

também é passível de categorização artística. Pornografia e arte não se repelem. Pornografia e 

literatura não se excluem. O presente estudo ressalta que a pornografia não se limita ao 

aspecto moral da sociedade, indo muito além disso. Em séculos anteriores, a arte 

pornográfica tinha como função romper com a tradição, bem como questionar a situação 

social e política de determinada época. É um gênero ligado às revoluções, às vozes da 

minoria, indo contra a repressão moral e política.  

Com o passar do tempo, a pornografia sofre uma transformação retrativa, deixando 

suas características de escrita transgressora e denunciativa para assumir o aspecto de gênero 

meramente comercializador do sexo, como a conhecemos hoje. Entretanto, apesar de 

assumir um retrocesso na perspectiva qualitativa, um processo de transmutação ocorre, 

mostrando como os gêneros tendem a sofrer mudanças ao longo do tempo. A pornografia 

abarcou vários nomes de importantes escritores em seu histórico, até se transformar em algo 

visto com descaso e depreciação, como o é na contemporaneidade.   

Deparamo-nos, então, com uma escritora esbravejando aos quatro cantos, após anos no 

meio literário sem o reconhecimento esperado, que quer finalmente ser lida e consumida e que 

se para isso é necessário que se renda à escrita “bandalheira”, assim o fará (PEREIRA, 2007, 

p.15.). Hilda Hilst, já reconhecida de forma positiva pela crítica, mas ainda pouco lida entre o 

grande público e pouco publicada, introduz, no início da década de 90, aquilo que intitula de 

trilogia pornográfica, composta por O caderno rosa de Lori Lamby (1990), Contos d’escárnio. 

Textos grotescos (1990) e Cartas de um sedutor (1991). Com sua veia obscena, Hilda também 

escreve a sátira burlesca Bufólicas (1992), e, ainda, Estar sendo. Ter sido. (1995).  

Com sua adesão ao universo pornográfico, por meio da trilogia novecentista, a escritora 

não consegue a repercussão dita como esperada e ainda vira alvo da crítica que parece unânime 
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em encarar a iniciativa de Hilst como uma tentativa frustrada de escrever pornografia, uma vez 

que a sua estética e estilo herméticos iriam de encontro ao que seria o gênero e esfacelariam a 

característica prioritária que o define: a excitação sexual (SOUZA, 2008, p.23). 

As dissidências de abordagem e caráter conceituais da pornografia serão ponderadas 

mais à frente, por hora, é importante ressaltar que aquilo que a pornografia veio a se tornar não 

implica dizer o que ela é, peremptoriamente, e sempre será. Assim como vimos, ocorreram 

transformações retrógradas do ponto de vista estético-literário, mas isso não impede que o 

aparecimento de inovações ou até mesmo o resgate de aspectos que a caracterizavam no seu 

surgimento sejam passíveis de suceder. Assim, nesse trabalho, trago no rol dos autores que se 

aventuraram no gênero pornografia, em sua fase já estigmatizada, um dos grandes nomes da 

literatura contemporânea brasileira, Hilda Hilst.  

A pesquisa tem como objeto de análise a obra Contos d’ escárnio. Textos grotescos 

(1990). Aqui, abordo o trabalho de Hilda Hilst sob a concepção do pornográfico e encaro as 

características de sua estética ditas como incongruentes, quando relacionadas à pornografia, 

como elementos que dialogam de uma maneira inovadora com um gênero aparentemente 

engessado e desdenhosamente subestimado no campo da arte. Apesar de afirmar em algumas 

entrevistas que teria se rendido à pornografia no intuito de ser finalmente consumida como 

escritora, a obra escrita em sua “fase pornográfica” está longe de se enquadrar na previsibilidade 

típica da pornografia comercial. Hilst parte de uma abordagem diferente, repensando o literário, 

o sexo e o ser, tudo isso sob a tez do pornográfico, o que acaba por causar certo burburinho a 

respeito do que seria literatura pornográfica e também por posicionar o indivíduo sob uma nova 

faceta do Eros.  

Contudo, mesmo tendo uma nuance vanguardista, dentro de Contos d’escárnio. Textos 

grotescos, podemos perceber diversos elementos que compõem a obra em diálogo direto com 

as propriedades que tipicamente constituem e caracterizam o universo da pornografia. Surge, 

então, um espaço propício para a problemática que será posta em questão: como os elementos 

composicionais da escrita hilstiana dialogam com a pornografia enquanto gênero produtor de 

sentidos que variaram ao longo do tempo?  

A relevância de problematizar tal questão está no fato de que a ela estão atrelados 

diversos pormenores que são vistos com contrariedade, como as indefinições acerca dos 

conceitos que cingem a pornografia, sua possibilidade de trabalho estético e consequente 

relação com a arte, em especial a literatura, além de pôr em xeque a noção reducionista de 
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gênero engessado e meramente comercial que é atribuída à pornografia, ignorando toda sua 

historicidade. 

A investigação aqui se dará a partir de uma pesquisa bibliográfica, onde o objeto central 

de análise, como dito acima, será a segunda obra de Hilda Hilst que compõe a trilogia 

pornográfica, Contos d’escárnio. Textos grotescos (1990). Apesar da delimitação do campo de 

análise, ressalto que, quando se fizer pertinente, voltarei e aludirei às outras obras da trilogia e 

a outros trabalhos da autora, pois a temática sexual e a característica do obsceno na escrita de 

Hilda Hilst permeiam a maioria dos seus textos em prosa. Lançarei mão, no tocante à análise 

em si, de uma perspectiva literária, sendo elementos biográficos evitados como ferramentas de 

pesquisa, exceto quando das entrevistas dadas pela escritora, nas quais fala da própria obra e 

também a respeito da sua carreira na literatura. 

No primeiro capítulo, uma breve apresentação da autora é feita, tendendo a situar o leitor 

no que diz respeito às motivações que levaram Hilda à produção da trilogia que intitulou de 

pornográfica. Ainda nesse capítulo, falo um pouco sobre os três livros e questiono a visão do 

uso da pornografia feito por Hilst reduzido apenas a um projeto irônico da escritora. Atenho-

me, assim, a alguns pontos de análise que se debruçam sobre aspectos problematizados de forma 

comum às três obras. 

No capítulo seguinte, trago o contexto de publicação e recepção da trilogia, tendo como 

foco o recebimento da mídia e da crítica, tal qual a repercussão do termo pornografia sendo 

ligado à escrita hilstiana. Oportunamente, sigo trazendo à cena as altercações em volta do 

conceito de pornografia e as tentativas de opô-la e distingui-la daquilo que seria erotismo. Este 

último utilizado mais comumente pela Academia ao falar de textos da alta literatura que tratam 

da temática sexual.  

Já no terceiro e último capítulo desse estudo, lanço o meu olhar para Contos d’escárnio. 

Textos grotescos, utilizando a pornografia como ferramenta e categoria de análise. Aponto a 

maneira como Hilda trabalha o discurso pornográfico dentro da obra de forma dialógica e como 

utiliza diversos elementos que são ou já foram característicos do gênero, uma vez que este 

sofreu transformações no decorrer de seu trajeto histórico. 

Um arcabouço teórico variado será utilizado para ilustrar, discutir e ratificar as ideias 

defendidas nesse estudo. Para a sustentação da discussão teórica faço uso, dentro de uma 

perspectiva dialética, de importantes estudiosos da área como Sontag (1987), Alexandrian 

(1989) Lynn Hunt (1999), Eliane Robert Moraes (2003), Branco (1983), entre outros. Já para 
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fins de análise da obra, Maingueneau (2010), por meio de seu livro O discurso pornográfico, 

se fez de extrema importância enquanto referencial de pesquisa utilizado. 
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CAPÍTULO 1 - A OBSCENA SENHORA HILST 

 

 

1.1 A autora 

 

Hilda Hilst, filha de uma imigrante portuguesa e de um fazendeiro de café, escritor 

e poeta, nasce em 1930 na cidade de Jaú, São Paulo. Aos 18 anos, entra na faculdade de 

Direito e, aos 20, o seu primeiro livro de poesia, Presságio (1950), é publicado. Ao formar-

se em Direito, já com seu segundo livro de poesia no mercado, chega a trabalhar em um 

escritório de advocacia, mas logo pede demissão, continuando com sua produção poética.  

Aos 36 anos, Hilda se muda para a Casa do Sol, nome que deu à propriedade que 

construiu junto à sede da fazenda São José, pertencente a sua mãe. Ali, a autora vive até a 

sua morte e, sempre rodeada de amigos, como Lygia Fagundes Telles e Caio Fernando 

Abreu, produz profusamente, ficando posteriormente conhecida por ter percorrido de forma 

notável quase todos os gêneros literários. Seu acervo conta com poesia, teatro e prosa de 

ficção, tendo ganhado com sua escrita prêmios como o da Associação Paulista dos Críticos 

de Arte (APCA), pelo conjunto de sua obra, e o Jabuti, por Rútilo nada (1993).  

Vindo a falecer em 2004, em vida, apesar de já contar com reconhecimento da crítica, 

Hilst sempre se queixou de ser uma autora pouco lida. Com fama de hermética, os 

interlocutores de Hilda ajudaram a fazer com que a sua obra literária tivesse um retrato de 

difícil leitura e entendimento (DINIZ, 2013). A escritora também, por vezes, acusa os 

editores de não gostarem de seus livros e de a tacharem de não comerciável, além de não 

esconder seu incômodo com os críticos, a quem imputava a perpetuação do silêncio sobre 

seu trabalho. 

Com influências como Heidegger, Hegel, Sartre, Kafka, Joyce e Beckett, Hilda é 

incluída por Arturo Gouveia (2010) no rol de escritores que retratam a coisificação das 

pessoas no século XX, revelada através da técnica narrativa do fluxo da consciência, que 

expõe as turbulências interiores dos personagens sem a verbalização tradicional por parte 

do narrador, o que resulta em uma minimização da ação e ampliação de formas escriturais 

mais caóticas. 

Hilda Hilst também se destaca por tematizar o comércio da literatura em seus textos. 

Podemos ver isso no conto “Fluxo”, primeira narrativa do livro Fluxo –floema (1970), onde 
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um escritor, Ruiska, é forçado por um editor a escrever de forma fácil, recebendo adiantado 

por suas encomendas. Ruiska odeia as imposições do editor e, como consequência da 

pressão para escrever, passa a ter menos tempo para dedicar ao filho doente e à esposa. A 

questão da literatura comercial também pode ser vista em O caderno rosa de Lori Lamby 

(1990), livro no qual uma menina de 8 anos escreve fantasiosamente sobre peripécias 

sexuais após ter ouvido o seu pai sendo pressionado pelo editor a escrever “bandalheiras”. 

Já Contos d’escárnio. Textos grotescos (1990), livro no qual o narrador Crasso explica o 

porquê de estar escrevendo o seu livro, inicia-se da seguinte forma: 

 

 

Bem. Resolvi escrever este livro porque ao longo da minha vida tenho lido tanto 

lixo que resolvi escrever o meu. Sempre sonhei ser escritor. Mas tinha tal respeito 

pela literatura que jamais ousei. Hoje, no entanto, todo mundo se diz escritor. E 

os outros, os que leem, também 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) 

 

 

 

Ainda em 1980, com Tu não te moves de ti, e em 1982, com A obscena senhora D, 

Hilda começa a inserir em sua obra as temáticas sexuais, contrapondo o profano e o sagrado 

e fazendo uso da linguagem licenciosa, atrelada antiteticamente a um lirismo singular. Essa 

estética tem como tentativa apogística três livros publicados a partir de 1990, e é sobre essas 

obras que nos deteremos a seguir.  

 

 

1.2 A produção “bandalheira” de Hilst 

 

Trilogia pornográfica, tetralogia obscena, pornô-chic, cult-porn. Esses são alguns 

dos nomes dados às três obras publicadas no início dos anos noventa por Hilda Hilst. O 

primeiro livro da trilogia, O caderno rosa de Lori Lamby (1990), causou desconforto na 

crítica e até entre amigos/leitores de Hilda. Em entrevista dada a Beatriz Cardoso, em 1994, 

Hilda fala sobre a resistência encontrada por sua primeira obra de cunho erótico, afirmando 

que chegou a mandar o livro para o editor da Brasiliense, Caio Graco, e que o que recebeu 

foi um silêncio absoluto. Ao ligar para saber o porquê de tal silêncio, Hilda teria ouvido do 
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editor que o livro era escabroso. O caderno rosa de Lori Lamby também chocou diversos 

intelectuais que até então levavam o trabalho de Hilda em alta conta. O artista plástico 

Wesley Duke Lee recusou o pedido de Hilst para ilustrar o livro, alegando que o tinha 

achado horrível.  

Todo esse estranhamento em relação à obra não se dá apenas pela representação do 

conteúdo sexual explícito nela embutido, mas porque as peripécias sexuais narradas no livro 

têm como protagonista uma garotinha de oito anos. Lori é filha de um escritor que, apesar 

de sua genialidade, vê-se em crise por não conseguir vender seus livros, sendo então 

pressionado por seu editor a escrever bandalheiras. A fim de montar um livro com suas 

historinhas e ajudar o pai, Lori relata com desembaraço e minúcia, em seu caderno rosa, os 

detalhes de suas vivências sexuais precoces. Pelos escritos da criança, entendemos que ela 

é prostituída pelos pais e recebe constantemente a visita de “tios” bem mais velhos. Ao 

longo do livro vemos que, sem conseguir rendimento financeiro com a literatura, a família 

do escritor decadente só passa a ter algum dinheiro após prostituir a filha: “ E mami só pode 

comprar essa caminha depois que eu comecei a fazer isso que vou contar ” (HILST, 2005, 

p. 13).  

O livro abriga uma miscelânea de gêneros, uma vez que começa na forma de um 

diário, se entrelaça com cartas e contos e se finaliza enquanto uma narrativa que não nos dá 

autoridade suficiente para chamá-lo de romance. Está dividido em duas partes: o caderno 

rosa e o caderno negro. No caderno rosa temos os relatos de Lori Lamby. Hilst emula 

durante toda a narração a linguagem infantil. A personagem faz o que se compromete a 

fazer nas primeiras linhas de seu caderno: “ Eu vou contar tudo do jeito que eu sei porque 

mamãe e papai me falaram para eu contar do jeito que eu sei ” (HILST, 2005, p. 13). A 

criança prostituída está longe de se portar como vítima. Lori adora suas experiências, em 

especial o sexo oral. Observemos o sobrenome Lamby1 que poderíamos relacionar ao ato 

de lamber, exaltado diversas vezes pela criança no decorrer do livro: “Quem será que 

inventou isso da gente ser lambida, e por que será que é tão gostoso? Eu quero muito que o 

moço volte ” (HILST, 2005, p. 18). 

A menininha também já havia entrado na lógica de unir o prazer ao financeiro, 

demonstrando como conseguir dinheiro com o sexo era tão bom quanto o próprio ato. Em 

                                                           
1 Lamby também pode ter o sentido religioso aqui, o que reforça a mistura entre o sagrado e o profano no 
universo sarcástico e contraditório de Hilst. “Lamb” em inglês significa cordeiro, aquele que é sacrificado. 
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algumas partes de seu relato, ela esboça até a preocupação de não deixar que ninguém 

descubra o que fazem com ela, não por ser algo condenável, e sim por temer que: “todos os 

papi e todas as mami e todos vão pôr as menininhas pra serem lambidas e tem menininha 

mais bonita ainda que eu, e aí eu não vou ganhar muito dinheiro [...]” (HILST, 2005, p. 33). 

A personagem mirim chega até a barganhar em seus serviços, perguntando aos seus “tios” 

se lhe darão mais dinheiro em troca das coisas que lhe pedem improvisadamente para fazer 

durante seus encontros. 

Todas as descrições de Lori Lamby, apesar de serem feitas através do ponto de vista 

e da linguagem de uma criança de oito anos, são extremamente diretas. As cenas de sexo 

são descritas pela garotinha de forma explícita, bem como suas sensações durante os atos.  

Apesar de, aparentemente, Lori ser a principal voz narrativa da história, como observa Alcir 

Pécora na seção “Nota do organizador”, que introduz o livro, é um tanto quanto capcioso 

afirmá-la como narradora, ao passo que no decorrer da narrativa acabamos por ter indícios 

de que Lori seria uma personagem do próprio pai escritor em sua jornada rumo à escrita 

bandalheira. As fronteiras entre o processo de escrita e a própria vida do pai, que não é 

nomeado, são obnubiladas, até o ponto que passamos a questionar se Lori seria sua filha ou 

sua criação literária. Podemos observar isso em passagens como essa: 

 

 

Hoje estamos todos em crise, como diz o papai. Logo cedo ouvi os dois brigando 

muito de um jeito mais gritado. Era assim: 

Mami – Eu acho uma droga. 

Papi – Por que, sua idiota? 

Mami – Que história é essa de cacetinha piupiu bumbum, que droga, não é você 

que diz que as coisas têm nome?  

Papi – Você é mesmo burra, Cora, isso é o começo, depois vai ter ou pau ou pênis 

ou caralho, e boceta ou vagina e bunda traseiro e cu, depois, Cora, eu já te disse 

que é a história de uma menininha, eu tô no começo, sua imbecil.  (HILST, 2005, 

p. 71) 

 

 

 

Neste ponto, vemos as máscaras do narrador apontadas por Pécora em sua nota 

introdutória. No entanto, o fato de o tema pedofilia ser abordado na obra e de Lori, narradora 

d’O caderno, ou “narrador-personagem criado pelo narrador-personagem do pai de Lori” 

(PÉCORA, 2005, p. 10), falar sobre suas “aventuras” sexuais de forma tão pueril e natural, 

sem indícios de trauma ou censura, contribuiu para causar o incômodo com o livro.  



14 
 

A segunda parte, o caderno negro, é trazida como tendo sido enviada para Lori pelo 

“tio Abel”, um dos clientes da menina com quem ela se correspondia. Nessa parte, podemos 

ver Hilda Hilst mesclando vários elementos da tradição pornográfica com direito a 

iniciações sexuais, bestialidade e padres despudorados e sem castidade. Com linguagem não 

mais infantil e narrado por Edenir, adolescente de uma cidade pequena no auge do seu 

encantamento sexual por Corina, o caderno negro, na verdade, teria sido um fragmento do 

verdadeiro livro que estaria sendo escrito pelo pai de Lori Lamby. Ao final da trama, 

descobrimos que Lori, ao ouvir do editor de seu pai que ele precisava escrever “bananeiras 

quer dizer bandalheiras” (HILST, 2005, p. 25), decide, sim, escrever o caderno rosa, porém, 

as experiências contidas no caderno seriam, todas, fruto da imaginação fértil da menina, 

alimentada por revistas, filmes e os próprios escritos que pegava no escritório do pai. Os 

pais de Lori são mandados para uma casa de repouso, e a criança os envia uma carta 

explicando tudo. No desfecho, a menina também envia uma carta para Lalau, o suposto 

editor de seu pai, com textos bandalheiros de autoria própria. Os textos, apesar de fábulas, 

típico gênero infantil, possuem uma estrutura mais avançada se comparados à escrita de 

Lori, o que também nos leva a voltar à possibilidade de Lori ser, na verdade, uma 

personagem criada pelo “pai” escritor.  

 Em meio a toda polêmica envolvendo a publicação de O caderno rosa de Lori 

Lamby, podemos perceber a troça feita por Hilda sobre as relações no mercado editorial. A 

cobrança desesperada para que o escritor produza aquilo que vende, contribuindo assim para 

a mercantilização da literatura. Enxergamos a situação e insatisfação da própria Hilda 

através do escritor gênio que não é lido, que não vende. Tudo isso tendo como pano de 

fundo a pornografia, símbolo do que é vendável e consumível. 

O segundo livro da produção pornográfica de Hilda é Contos d’escárnio. Textos 

grotescos (1990). Assim como O caderno rosa de Lori Lamby, Contos d’escárnio pouco 

agradou, mas chegou a ser considerado pela crítica como sendo o mais palatável da trilogia 

(SOUZA, 2008). Hilda sai do território da pedofilia para dar voz às memórias sexuais de 

um sessentão chamado Crasso.  Ainda aproveitando seus enredos licenciosos para alfinetar 

o mundo editorial, a autora nos apresenta esse narrador/escritor que decide pôr suas 

memórias no papel após ser impulsionado pelo fato de todo mundo se dizer escritor e 

conseguir publicar suas “bestagens”.  
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De início, temos Crasso explicando suas origens, que abarcam a morte parental e o 

tio por quem acabou sendo criado. Logo em seguida, passa a nos relatar, de maneira 

peculiar, as suas aventuras sexuais com os mais diversos tipos de mulher. Ao longo de suas 

peripécias, Crasso conhece Clódia, de quem vira “parceiro fixo” e , através dela, Hans 

Haeckel, escritor “sério” de obra sombria, que não consegue ter seu trabalho publicado e 

nem notado pela crítica. Hans, cansado das suas investidas para ter a sua obra reconhecida, 

comete suicídio. Após ter acesso a um dos contos desse escritor, Crasso segue viagem em 

busca de todos os seus originais.  

Depois de ter contato com a obra de Hans, percebemos a influência de tal fato sobre 

o narrador/personagem e sobre a própria narrativa. Crasso, tendo de início alertado o leitor 

para o seu pouco gosto por narrar sequencialmente, já começa a sua história com diversas 

quebras sequenciais, como podemos notar bem no começo do livro. Em uma delas, ele 

desliza da apresentação de si mesmo e de sua vida para a apresentação de Otávia, uma das 

mulheres com quem se relacionou. Tal quebra ainda acontece com a introdução de uns 

versos feitos sobre Otávia no meio da fala do narrador, que assim muda de assunto e começa 

a falar da moça. Outro exemplo da pouca preocupação de Crasso em se fazer coerente 

narrativamente está na parte onde vai falar do dia em que conhece Clódia em uma igreja. O 

narrador interrompe sua descrição do episódio inúmeras vezes para dar lugar a devaneios 

sobre a autoria da criação do humano e a vilania desempenhada pela igreja católica ao longo 

dos tempos. No entanto, é após ler os trabalhos de Hans que a narrativa começa a sofrer 

mudanças estruturais consideráveis e Crasso passa a ter sua personalidade um tanto afetada.  

Como dito anteriormente, a obra metaliterária inicia-se em tom memorialístico, onde 

o narrador/escritor Crasso vai nos contando as memórias de sua vida sexual desregrada. Até 

então, Crasso narra tudo em primeira pessoa, interagindo constantemente com o seu leitor, 

que tem assim a ciência de que o homem de sessenta anos está a falar de um passado remoto. 

Até mesmo quando se depara com o primeiro escrito de Hans, Crasso faz questão de se 

dirigir ao leitor, avisando-o da transcrição do conto e lhe fazendo um alerta curioso. 

Podemos ver tudo isso no trecho abaixo: 

 

 

Uma tarde, procurando nas gavetas de Clódia um talão de recibos para dar ao 

comprador da vagina “pomba dementada” (porque de vez em quando um tarado 

comprava uma vagina), encontrei um conto de Hans Haeckel. Clódia me disse que 
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nunca lia os trabalhos de Hans “ porque, sabe liebchen, eu quero continuar viva, 

entende? ”. Transcrevo-o para o meu leitor. Se quiser continuar vivo, pule este 

trecho. (HILST, 2002, p. 43) 

 

 

 

Após a leitura do conto “Lisa”, Crasso, mesmo ainda mergulhado em sua natureza 

lúbrica, nos mostra que durante o sexo pensamentos metafísicos sobre morte e desengano 

permeiam a sua cabeça “enquanto te chupo me vêm instantes do que seria o morrer, resíduos 

de mim” (HILST, 2002, p. 44). Vemos aí uma certa alteração no comportamento do 

personagem/escritor, antes sem nenhuma sensibilidade para pensamentos ou reflexões 

transcendentes em seus relatos.  

O último vestígio da narrativa memorialística e de interação de Crasso com seu leitor 

se dá quando ele nos conta que vai de viagem em busca dos textos originais  de Hans 

Haeckel. A partir desse momento, a narrativa se mistura, revelando uma faceta epistolar, 

pois temos acesso às cartas que Crasso envia a Clódia e a algumas poucas e curtas respostas 

desta, mesclada a alguns lampejos do que parece ser uma escrita diarística. Não temos mais 

a intervenção narrativa de Crasso como feita de início. Tudo que vamos obtendo da história, 

então, se dá por meio das cartas e de alguns estranhos relatos como se estivéssemos tendo 

acesso a um diário, uma vez que a cronologia antes claramente remetendo ao passado, passa 

a remeter a ações que parecem acontecer no presente:  

 

 

Há duas semanas que Clódia não dá notícias. Nem um telegrama. Telefonei 

algumas vezes do único telefone da cidade, um lugarzinho apertado e calorento. 

Ninguém atendeu. Insisti meia hora. Atendeu. Eu perguntei: por quê? Ela disse: 

porque você está amando e isso é traição. (HILST, 2002, p. 98) 

 

 

 

Além de todas essas distorções na narrativa, as epístolas e a narração, agora no 

presente, sem mais deixarem claro ao leitor que ele se faz interlocutor, há também o 

interceptar de contos de Crasso e de mais um conto de Hans. O recorrente contraste entre 

Hans e Crasso na obra é abordado por Souza (2008) como sendo uma tentativa de 

polarização entre a figura do escritor sério que sucumbe e o comercial que prospera, e a 

figura de Hans trazida como personificação de Hilda Hilst: “Hans é a versão gênio, 

incompreendida e sem espaço de divulgação por não ser vendável” (SOUZA, 2008, p. 82).  
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Souza chega a apontar passagens de Contos d’escárnio que remeteriam diretamente 

à figura de Hilda, nas quais nos deparamos com alusões a O Caderno rosa de Lori Lamby 

e a episódios da carreira de Hans que refletem as queixas de Hilst sobre a sua repercussão 

como escritora. Isso acontece quando, por exemplo, o autor aponta a parte em que Crasso 

nos diz que Hans chegou a escrever uma belíssima novela recontando a história de Lázaro , 

mas foi ignorado pela crítica, enquanto os resenhistas fingiam que ele não existia e os seus 

“coleguinhas” se riam dele em tom de inveja.  O narrador/personagem de Contos 

d’escárnio, em contrapartida, seria o escritor que segue o ritmo mercadológico, que se faz 

vendável e assim tem êxito e prosperidade no ramo da literatura de fácil comércio, acabando 

por ter fama e reconhecimento com seus escritos. Partindo dessa perspectiva, Souza entende 

que a pornografia seria utilizada por Hilda Hilst de forma irônica para problematizar a 

questão da literatura séria (representada por Hans e pela própria Hilda) e a literatura de 

mercado (representada por Crasso e escritores de Best-Seller). 

Essa premissa de que a pornografia é tratada por Hilda de forma meramente irônica 

e que o próprio gênero pornográfico seria visto pela autora de forma engessada e como 

oposto de literatura séria pode ser redarguida. Assim como O caderno rosa, Contos 

d’escárnio traz, sim, a crítica ao ramo editorial através da figura do escritor/narrador, 

porém, como veremos mais à frente, o próprio Crasso quebra convenções impostas pela 

literatura comercial em seu projeto pornográfico, insistindo no conteúdo lúbrico, mas 

trabalhando-o de forma intercalada com um teor erudito e vanguardista. Além disso, se 

reduzirmos o uso do sexo por Hilda apenas como forma de criticar o meio editorial, 

ignoramos o fato de que a temática sexual e a linguagem chula, típicas da pornografia, 

permeiam grande parte do seu trabalho. Basta lembrarmo-nos de Bufólicas (1992), livro de 

poesias, no qual Hilda enche de obscenidade seus versos em tons fabulistas, A obscena 

senhora D (1982), obra que utiliza também a questão da sexualidade e contrapõe sagrado e 

profano, Tu não te moves de ti (1980), livro que traz a personagem Mathamoros exalando 

sexualidade desde criança, e Estar sendo ter sido (1997), obra que também é uma espécie 

de memorial das aventuras sexuais do personagem. 

Falemos, então, da terceira obra da trilogia com veia pornográfica igualmente 

pungitiva. Cartas de um sedutor, escrito em 1991, é, segundo Alcir Pécora (2002), aquele 

que apresenta, de forma mais acabada, a questão irredutível que a obscenidade configura no 

interior da literatura de Hilda.  De fato, temos nessa obra o caráter indomável de diversos 
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elementos que constituem o gênero pornográfico, permeados pela aura dos romances 

libertinos do século XVIII.  

O desenrolar da história se dá na alternância das vozes de Stamatius e Karl. 

Stamatius, escritor fracassado, mora nas ruas com sua parceira Eulália após ter perdido a 

casa e os dentes em negócio hipotecário. A narrativa é iniciada e logo no início percebemos 

uma semelhança com a narração pouco ortodoxa de Crasso em Contos d’escárnio. Textos 

grotescos. Temos a impressão de estarmos lendo um relato de Stamatius, ou Tiu, como é 

chamado por sua parceira, quando somos todos, inclusive Tiu, surpreendidos pela 

interrupção de Eulália, que nos mostra que Stamatius antes se encontrava em uma espécie 

de monólogo interior: 

 

 

[...] perdi Lutécia, uma mulher patética mas minha. Morreu logo depois de me 

dizer: vou até ali te buscar pelo menos um pastel. Foi atropelada. Lutécia minha. 

Nunca mais. [...] Que nádegas! Eu encostava a cara ali e às vezes meio chorão, 

meio parvo [...] chorava e lambuzava. Ela gemia triste e comprido. Lutécia eterna.  

tá pensando em quê? 

na vida da gente, Eulália. 

e não tá boa, Tiu? 

se ao menos conseguisse escrever. (HILST, 2002, p. 17) 

 

 

 

Como vemos, o início de Cartas de um sedutor se dá na voz de Stamatius, e nos é 

deixado claro que, além de Lutécia, paixão perdida, Tiu possui ainda outras paixões 

desesperançosas: os livros, a escrita, a literatura enfim. O escritor fracassado chega a atingir 

o gozo sexual em uma relação com Eulália pensando em seu sucesso literário: “Gozo grosso 

pensando: sou um escritor brasileiro, coisa de macho, negona. Vamos lá ” (HILST, 2002, 

p. 19). 

Após o gozo de Stamatius, somos arremessados em uma estrutura epistolar onde nos 

deparamos com um tipo peculiar: Karl, um erudito libertino que odeia escritores. Ele se 

corresponde ao longo de vinte cartas com sua irmã Cordélia, com quem manteve uma 

relação incestuosa por grande parte de sua vida. Não temos acesso às cartas de Cordélia e 

apenas temos algumas noções de suas réplicas pelas cartas do próprio Karl. Já no fim do 

contato introdutório com Stamatius, onde vemos na citação transposta acima que se encerra 

com “Vamos lá”, percebemos, também, com a ajuda de outras passagens do livro, que Karl, 
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na verdade, é um personagem de Stamatius, também personagem de si mesmo. Tiu, assim 

como Crasso e o pai de Lori Lamby, busca entrada no mercado editorial usando a 

pornografia libertina e os mais altos voos alçados em sua prosa para fazer isso.  

 Daí em diante, temos o personagem Karl com suas cartas dignas de um grande 

escritor, fato que o insulta, escrutinando a atual vida de sua irmã, sua eterna obsessão carnal. 

No meio dessas cartas, temos a menção a Stamatius, como se este fosse amigo de infância 

de Karl, ratificando as informações nos dadas pelo próprio Tiu no início da obra e 

acrescentando algumas novas ao “causo”. Descobrimos através de Karl que Stamatius , por 

“mania de ser escritor”, perdeu todos os bens e que quebrou a mão ao bater em um editor, 

ameaçando-o para que publicasse o seu livro. Karl fala com jocosidade da escolha do amigo 

em ser escritor justamente porque deixa claro: “adoro os livros, mas se pudesse arrancar de 

mim a visão dos estufados que os escreveram vomitaria menos o mundo e a própria vida” 

(HILST, 2002, p. 67). 

Após o fim das epístolas de Karl, Stamatius volta a conduzir a narrativa. O leitor 

pode ficar um pouco confuso sobre a autoria do texto ou sobre a possível autoria dupla de 

textos distintos que porventura vieram de alguma forma a ser colocados juntos. A menção 

de Karl por Stamatius em seus textos, confirma os episódios narrados pelo amigo de 

infância, ajudando no desenrolar de tal confusão. No entanto, como Souza bem observa, 

várias deixas são dadas por Stamatius sobre a ficcionalização de Karl: 

 

 

À decisão de finalmente tentar superar a crise criativa anunciada nas primeiras 

páginas da narrativa (“sou um escritor brasileiro, coisa de macho negona. Vamos 

lá. ” – CS, p.19) sucede a obra encaixada que dá nome ao terceiro livro da trilogia 

e é narrada pela máscara libertina assumida por Stamatius, o devasso Karl. A 

ficção que se segue é anunciada não só pelo “Vamos lá” como pela alusão à pena 

de papagaio que Stamatius utiliza com sua parceira Eulália como utensílio 

afrodisíaco na relação sexual. A pena, remetendo ao ato de escrita, o inspira à 

redação de um romance libertino epistolar no estilo século XVIII, o gênero sobre 

o qual o autor ficcional trabalhará intertextualmente. O estatuto ficcional de Karl 

e, consequentemente, das cartas, fica ainda confirmado no fim da sequência 

epistolar, quando Stamatius retoma o fio textual como narrador ao despir -se da 

máscara narrativa que assumira até então: “Eu, Stamatius, digo: vou engolindo, 

Eulália, vou me demitindo desse Karl nojoso”. (CS, p. 89) O adjetivo “nojoso”, 

claro está, remete a esse autor ficcional cujo projeto de escrita – e de vida – difere 

radicalmente do de Stamatius. Este personagem é caracterizado todo o tempo na 

via oposta à dos escritores que produzem para as massas, embora tente a todo 

custo conquistar um público leitor significativo para sair da miséria anunciada nas 

primeiras páginas de Cartas de um sedutor. Portanto, o conflito entre suas 

demandas artísticas e as demandas do mercado, que o motiva à criação do 
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personagem-escritor Karl, fará com que a narrativa epistolar encaixada no texto 

maior que Hilda Hilst chamou de Cartas de um sedutor apresente de forma bem 

acabada a mescla de estilemas populares e cultos que caracteriza o projeto crítico 

da trilogia. Tiu é ao mesmo tempo Stamatius e Karl, escritor elitista e escritor 

popular. (SOUZA, 2008, p. 92) 

 

 

 

O fato de Stamatius voltar a aludir a Karl, pontuando que este estaria publicando 

livros, coisa que vai totalmente de encontro à posição que ele assumia em suas cartas, é 

abordado por Souza como sendo mais um artifício de Stamatius e da própria Hilda para 

mais uma vez fazer a polarização entre o escritor gênio que fracassa (Tiu, morador de rua, 

sem dentes e sem livros publicados) e aquele que se vende ao mercado (Karl, que utiliza as 

suas temáticas lúbricas para vender e publicar seus livros). Cartas de um sedutor segue com 

uma abordagem perversa e fria do sexo, alternando, após as cartas de Karl, os monólogos 

de Stamatius, seus diálogos com Eulália, bem como os contos que ele escreveu, frutos das 

interações com sua parceira. Este livro traz um pouco do grotesco de Contos d’escárnio e 

da polêmica do Caderno rosa, uma vez que trata também de pedofilia e de outro tema 

controverso que é o incesto. 

Com esse olhar mais atento aplicado acima sobre a trilogia, podemos perceber que a 

figura do escritor utilizada para repensar o papel da literatura no mercado através da escrita 

bandalheira é sim algo recorrente nas três obras, no entanto, como já afirmamos, o uso do 

gênero pornográfico não pode ser reduzido a algo que Hilst enxergava como sendo o oposto 

de literatura ou arte. Como bem pontua Alcir Pécora em sua Nota do organizador, da edição 

da editora Globo de Cartas de um sedutor: “Antes de mais nada, pois, trata-se de não 

considerar tal série como excrescente ou estranha ao corpo de sua literatura séria: a questão 

da pornografia, como em Bataille, está no núcleo mesmo de sua criação ” (PÉCORA, 2002, 

p. 8). 

Posteriormente no presente estudo, tratarei da análise da estética hilstiana sob a ótica 

do pornográfico e, consequentemente, adentrarei melhor no uso da pornografia dentro do 

panorama da obra constituinte do corpus desta pesquisa. No entanto, a questão supracitada, 

trazida por Souza (2008), sobre uma literatura séria, ou seja, alta literatura, em polarização 

a uma literatura vendável, ou melhor, de mercado, instiga um pouco a antecipação da 

análise a fim de mostrar que Hilst utiliza a temática sexual em sua estética não apenas para 
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satirizar a literatura de cunho mercadológico, representada aí pela pornografia, mas 

também para afrontar e parodiar a própria literatura clássica.  

A partir de técnicas literárias como o pastiche e a paródia e ainda através de 

personagens, temas e alusões anavalhadas, a autora também usa o pornográfico para 

desacatar o erudito e o simulacro de moral preservado pelo cânone. O autor de pornografia, 

o escritor das partes baixas e das coisas vis não tem respaldo nem erudição? O cânone, em 

toda sua sacralidade, é composto pelo belo, porque virtuoso, recatado e livre do poluto? 

Analisemos, então, como se desenvolve essa questão ao longo da leitura da trilogia 

bandalheira de Hilda Hilst. 

Desprezarei a questão da cronologia e começarei lançando o olhar com tal propósito 

para Contos d’escárnio. Textos grotescos (1990) que, como vimos, é a segunda obra a 

compor a trilogia. Crasso, apesar de defender a “pornocracia” na literatura, demonstra todo 

seu conhecimento histórico, filosófico e literário. Provoca, por vezes, o seu leitor, 

tachando-o de inculto e tudo isso, inclusive, suas reflexões metafísicas, é feito sob a veia 

do pornográfico: 

 

 

 

Na história aprendi que os cátaros, os albigenses, que naturalmente vocês não 

sabem quem são e devem procurar saber, também pensavam assim, isto é, que o 

mundo foi criado pelo demo. Muito mais lógico, não? Dá para entender tudo 

melhor. Pois os católicos queimaram os cátaros no século XII (favor se informar). 

Eram gente de primeiríssima, esses cátaros. Eram chamados Os Perfeitos. 

Paremos por aqui, a coisa tende a se estender. [...] vamos às nossas orgásticas, 

gentis e menos imundas putarias [...] entrei na igreja, sentei-me num dos bancos 

vazios e comecei a pensar no pau e na vida. O que era isso de ter um pau e ficar 

metendo nos buracos? [...] E eu, que decadência. Eu que na mocidade havia lido 

Spinoza, Kierkegaard, e amado Keats, Yeats, Dante, alguns tão raros, mas 

deixem pra lá, enfim que bela droga o que eu vinha fazendo da minha vida. 

(HILST, 2002, p. 30) 

 

 

 

Nota-se aí uma erudição e um narrador de grande bagagem cultural, mas, como 

podemos observar em todo o livro, para quem a chave de tudo é o sexo na sua forma crua. 

O sarcasmo presente na obra é patente. As reflexões mais íntimas sobre temáticas 

existencialistas e metafísicas de Crasso envolvem sempre a sexualidade, trazida em uma 

linguagem chula, de baixo calão, entremeada à formalidade sob a qual os assuntos 

filosóficos sempre são tratados.  
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Nessa obra também podemos notar a tentativa do descompor da literatura clássica. 

Enfatizamos anteriormente que as três narrativas misturam e transitam por diversos 

gêneros. Em Contos d’escárnio temos até mesmo o gênero receita. Entretanto, é 

interessante notar o uso que Hilda Hilst faz desse pastiche literário, que pode ser visto 

como uma espécie de colagem de gêneros, como uma colcha de retalhos textuais ou técnica 

utilizada na literatura e em outras artes para imitar um estilo com um determinado 

propósito, podendo ser um deles, ridicularizar textos abertamente. Utilizando essa técnica , 

ela macula personagens canônicos e escarnece a aura sacra que paira sobre a alta literatura.  

Um bom exemplo disso é quando a personagem de Clódia, pintora que tem fixação 

por retratar genitálias, ao sair de um hospício, onde havia sido internada após pintar no 

meio da rua um quadro das partes íntimas de um mendigo, leva consigo um livreto cheio 

de receitas, microcontos e teatro. Em uma das peças contidas no livreto, a “Teatrinho nota 

0, nᵒ. 1”, encontramos diversas personagens clássicas, como Clódia, mas não a de Crasso, 

e sim a de Catulo, Jocasta, de Sófocles, e, dentre outras, Ofélia, uma das principais 

personagens shakespearianas presentes em Hamlet. Hilst, emulando a escrita do teatro, traz 

Ofélia envolvida em diálogos que satirizam a relação com seu amado Hamlet e maculam a 

imagem casta e de pureza a ela atribuída na obra original de Shakespeare:  

 

 

Ofélia (tom afetado e dissimulado) – Perdoa-me, amiga. Mas ainda sonho de 

[Hamlet 

A majestosa pica! E vaguezas, 

[murmúrios 

E o amor que me faria Hamlet a 

[escolhida! 

Clódia – Tola, Ofélia! O picalhão de um louco 

Só te traria a ti um enorme desgosto! 

Já pensaste o que seria um Hamlet- 

[marido 

Dormitando contigo, e a sós vociferando 

Com uma imunda caveira? Ser ou não 

[ser... (HILST, 2002, p. 57) 

 

 

 

Como vemos, Hilda mistura personagens já conhecidos pela sua conotação sexual, 

como Clódia, amante de Catulo e musa de seus versos lascivos, com a imaculada Ofélia de 

Shakespeare, amada de Hamlet, que tem por principais características a sua doçura, 
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inocência e comportamento obediente. O elemento pornográfico é então incorporado à 

personagem, parodiando a sua inocência e, ao mesmo tempo, o caráter respeitável do 

cânone. 

  Já em O caderno rosa de Lori Lamby, vemos também o pastiche literário, onde 

encontramos uma narrativa diarística, misturada a contos, epístolas, fábulas e até poesia. 

Toda essa colagem tem uma intenção paródica e satiriza gêneros clássicos da tradição 

literária. Peguemos como exemplo aqui a fábula.  

Muito comum no mundo da literatura infantil, mas também lida e consumida por 

adultos, como as de Esopo, a fábula tem entre suas características a prosopopeia e, também, 

as lições comportamentais que podem ser extraídas de sua “moral da história”. Possui, 

assim, um caráter moralizante. No final do livro, Lori manda para Lalau, editor de seu pai, 

textos autorais que ela chama apenas de histórias infantis. Os pais de Lori ainda estão na 

casa de repouso, e a menina envia suas histórias a Lalau por lembrar que ele teria sido o 

único a dizer algo “bonito” sobre o caderno rosa. Lori afirma que só quer mostrar a Lalau 

para saber se ele também gostaria de colocá-las na máquina, ou seja, publicá-las, e que se 

ele gostar, ela pode fazer um caderno cheio delas, “eu acho que elas são lindas” (HILST, 

2005, p.97). Hilda parodia o gênero fábula, trazendo nas histórias de Lamby os animais 

falantes envolvidos em situações um tanto quanto insólitas e com uma linguagem que nada 

se encaixa no tom da moral fabular. A primeira história de Lori gira em torno do dilema 

do sapo Liu-Liu: 

 

 

 

O sapo Liu-Liu tinha muita pena de seu cu. Olhando só pro chão! Coitado! 

Coitado do cu do sapo Liu-Liu! Então ele pensou assim: Vou fazer de tudo pra 

que um raínho de Sol entre nele, coitadinho! Mas não sabia como fazer isso. 

Conversando um dia com a minhoca Léa, contou tudo pra ela. Mas Léa também 

não sabia nada de cu. Vivia procurando o seu e não achava. (HILST, 2005, p. 97) 

 

 

 

Vemos aí o uso da prosopopeia, utilizada na fábula, dando voz a animais, os 

personagens principais da história. A narrativa segue com Liu-Liu contando com a ajuda 

de sua amiga minhoca, Léa, e Fofina, uma coruja conhecedora dos costumes da Índia, para 

conseguir o seu objetivo. A história enfatiza que foram meses muito difíceis para o sapo 
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Liu-Liu, mas, com a torcida de todos, a superação veio e “quando o primeiro raínho de sol 

entrou no fiu-fiu de Liu-Liu foi aquela choradeira de alegria” (HILST, 2005, p. 99). 

A troça ao gênero é evidente. Hilda utiliza a linguagem direta e chula, atribuída 

àquela dita como pornográfica, em uma fábula infantil, supostamente escrita por uma 

criança de oito anos e que traz como exemplo moralizante uma história que aos olhos de 

muitos poderia parecer imoral. Podemos arriscar como moral da história o fato de que 

aquele que tem bons amigos e persiste em seus objetivos, no fim, é bem-sucedido. A fábula 

moraliza através do imoral.  

Na segunda história, o tom paródico vai mais além, trazendo como personagem 

principal, com vida e voz, o próprio ânus de Liu-Liu, que, como quem sai da caverna de 

Platão pela primeira vez, tem toda uma experiência sensorial ao ver o céu, por ele antes 

nunca visto, esfacelando “as verdades” que possuía por estar fisiologicamente obrigado ao 

ensimesmamento. Se sentia bonito e até perfumado antes por ignorar a existência desse 

mundo, “nem sabia que existia borboleta! ” (HILST, 2005, p. 100).  Ele fica triste e 

enfezado por se dar conta da sua condição ínfima diante de tanta beleza: “eu fiu -fiu, que 

não sou nada, sou apenas um cu, pensava que era Algo” (HILST, 2005, p. 99).  

Aí um símbolo da escatologia tão presente na pornografia é utilizado como elemento 

que moraliza através de questões filosóficas e existenciais, assim como faziam os 

libertinos, mas dentro de um gênero marcado pela retidão e brio, de linguagem pudica e 

sem mácula. Nas outras histórias, Lamby alude diretamente à fábula, como no fim da 

terceira história, na qual chega a deixar um recado para Lalau, dizendo que esta seria para 

pensar, e, ainda, alude às fabulas de “La Fonténe"2. A quarta história, uma das mais bem 

elaboradas, o que nos faz novamente questionar a existência de Lamby, admitindo-a apenas 

como criação literária do pai, possui até a moral da história em seu final. Vemos dentro de 

uma obra pautada no pornográfico o uso dessa linguagem como forma de atacar a tradição 

literária, assim como o questionar do bom e do belo utilizado na estética do fazer literário 

clássico. 

Não deixemos de fora, então, Cartas de um sedutor (1991). Esse livro da trilogia 

talvez seja o que possamos usar de forma mais emblemática para responder às  perguntas 

que introduziram essa breve análise e à questão que aqui negamos e ratificamos durante o 

                                                           
2 La Fontaine é escrito por Lori como “La Fonténe”, enfatizando o caráter infantil da grafia da menina, que 
apenas escreve sobre alguém de quem ouvia falar através dos adultos. 
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capítulo: a de que Hilda usaria a pornografia como sendo oposta à literatura séria. Nessa 

narrativa, onde há também um transitar de gêneros seguindo a linha do misturar das formas 

clássicas, encontramos a pornografia manifestada naquilo que possui de mais autêntico: a 

não-contenção e a desordem sexual, trazidas despudoradamente como algo natural. Ao 

mesmo tempo, o tom é menos troçador e mais afiado. Hilda utiliza a pornografia como 

instrumento belicoso para se pensar assuntos como o sagrado, a morte, a existência, a 

literatura erudita, o escritor e a obra, as relações sociais e a sociedade como um todo.  

Ratificamos que isso tudo será trazido à tona em uma análise mais minuciosa que faremos, 

em capítulos posteriores, do uso do discurso pornográfico em Hilst. Por hora, podemos 

mostrar como ela utiliza um outro gênero clássico, que é o do romance epistolar, para 

atacar certas instâncias do cânone.  

O romance epistolar nos remete de imediato a Richardson, com Pamela e os seus 

questionamentos sobre a virtude, e, ainda, a Goethe, com Werther e seu amor inocente, 

puro. Em Cartas de um sedutor, a estrutura epistolar é utilizada para nos contar a história 

de Karl e Cordélia, irmãos que tiveram relações sexuais um com o outro durante toda a 

adolescência. O tom das cartas está longe da virtuosidade ou da inocência.  

Cordélia há muito havia partido e Karl tenta, sem sucesso, fazer com que ela lhe dê 

pistas desse paradeiro e continua a tentar convencê-la através das incestuosas relações que 

cometeram: 

 

 

 

Haja tesão, irmã. Mas voltando aos teus seios. Como os tiveste belos, minha 

querida. Teus bicos escuros, adocicados. O que esfregavas nos formosos bicos? 

Posso dizer o que era porque te vi certa vez frente ao espelho passando mel 

rosado [...] Teu cuzinho também sabia a mel rosado, tua vagina no entanto era 

um misto de abius e nêsperas [...] Saudade de ti. Sumiste há 16 anos! Proíbes-me 

de procurar-te. Só tenho tua Caixa Postal. Por quê? (HILST, 2002, p. 22) 

 

 

 

Já se faz observável nesse trecho um pouco do entrecruzar da linguagem chula e 

lírica presente em Hilda. Karl é um aristocrata e possui uma bagagem cultural invejável. 

Repete durante todas as cartas a Cordélia que detesta escritores, porém, acaba virando 

escritor de pornografia. Karl é um escritor das partes baixas, sim, e, ao mesmo tempo, com 

uma erudição inegável. Em relação a essa espécie de romance, o epistolar, que encontramos 
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dentro da obra, nas páginas iniciais das epístolas, a primeira começando com um poema, 

vemos Karl rememorando anos de ouro ao lado da irmã. Logo nesse começo, a linguagem 

é mais erudita, as súplicas a Cordélia emulam aquelas dos amantes apaixonados, porém, 

vamos vendo ao longo das cartas que não há amor envolvido, mas apetites sexuais pelo 

incestuoso que sempre permearam toda a família.  

Karl tem também Cordélia como confidente de suas compulsivas paixões sexuais e 

até mesmo pede a opinião em uma ocasião sobre como conquistar e iniciar um rapaz por 

quem estava interessado. Como dito ao falar da obra pela primeira vez, não temos acesso 

às respostas de Cordélia, a não ser pelas próprias cartas de Karl e estas seguem em tons 

que misturam despudor, lirismo, repulsa, erudição e chularia.  

Por hora, pudemos observar como Hilda Hilst utiliza a temática sexual, a linguagem 

explícita e o fator obsceno não apenas para problematizar a literatura de mercado, mas para 

mostrar que pode haver reflexão em meio à sexualidade e que, como veremos à frente, o 

gênero pornográfico não está petrificado em meio ao gesso da antiestetização.  

Entretanto, existe uma importante questão a ser colocada antes que se possa 

prosseguir com a análise: há um consenso ao caracterizar a trilogia de Hilda Hilst como 

pornográfica? Tratemos disso adiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

CAPÍTULO 2 - AS (IN)DEFINIÇÕES DO ERÓTICO E DO PORNOGRÁFICO 

 

 

2.1 Não é pornográfica a pornografia de Hilda? 

 

Antes de qualquer tentativa mais detalhada de análise da obra produzida por Hilda 

Hilst no início da década de 90, é preciso atentar para o problema de sua classificação. 

Partindo da perspectiva midiática, após o lançamento do trabalho supracitado, Hilda passou 

a ser muito procurada para entrevistas que, em sua maioria, focavam no teor pornográfico 

e na despedida de sua seriedade como escritora. Atentemos para dois pontos nesse fato: a 

mídia recebeu a trilogia como fazendo parte do gênero pornografia e a “despedida da 

seriedade” de Hilda está mais ligada ao teor cômico encontrado nos três livros, assim 

também como em Bufólicas (1992), que inclui poemas como “O Reizinho Gay”, “A Rainha 

Careca”, “O Anão Triste”, “Filó, a Fadinha Lésbica”, entre outros.  

O que podemos perceber em diversas dessas entrevistas é que a mídia designava a 

trilogia como pornográfica e erótica indistintamente, e, em algumas respostas dadas a 

jornalistas, vemos que a própria Hilda também. Em 1991, na entrevista dada a Rimi Hussein 

e intitulada de “Palavras abaixo da cintura”, podemos notar isso. Na apresentação da 

escritora, o jornalista pauta que, enquanto escrevia belos poemas em linguagem elaborada, 

Hilda era considerada uma dama da literatura, até o dia em que constatou que não era lida 

e decidiu botar fogo no mundo vitoriano das letras, escrevendo livros que ruborizariam 

Miller e Nin (HUSSEIN, 1991, p.139). Nota-se aí como a questão da seriedade é colocada 

ao adentrar na temática sexual. Não é que Hilda, Henry Miller e Anaïs Nin não fossem bons 

escritores porque não faziam literatura séria, o cerne está na oposição do tom grave das 

damas e cavalheiros literários em contrapartida com o furor dos escritores que correm para 

lados contrários aos da pudicícia.  

Rimi Hussein, ainda em sua apresentação, trata esse ato de Hilda como o começo de 

sua “aventura erótica” e parte para as perguntas à escritora que frisam o aspecto 

pornográfico de suas obras. Percebe-se, então, o uso indistinto dos termos. Logo em sua 

primeira pergunta, Rimi questiona se a história de publicar livros pornográficos é uma 

estratégia de marketing. Depois, ainda faz perguntas como “Junto com esse livro pornô você 

lançou Amavisse, um livro de poesia. Quanto vendeu? ” (p.139), “Como é ser vista como 
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uma escritora pornô nesses tempos de aids?” (p.141), “As feministas sempre foram contra 

a pornografia porque alegam que as mulheres são sempre submissas. Como você enfrentou 

isso? ” (p.141), “Qual a diferença entre pornografia e erotismo?” (p.144). Após usar a 

classificação de pornografia para a escrita hilstiana naquele contexto, como se faz patente, 

o jornalista pergunta se a autora irá “se especializar em literatura erótica ou a festa vai 

acabar logo” (p. 144). Vemos o trato intercambiável dado à literatura pornográfica e erótica.  

A própria escritora faz uso dessa indistinção ao responder às indagações do 

jornalista. Como vimos, as perguntas em sua maioria se referem às obras como pornografia 

ou pornôs, e Hilda não contesta a rotulagem em suas respostas. Responde que escrever 

livros pornográficos foi, sim, uma tentativa de ser mais lida e, ao ser perguntada sobre como 

é ser considerada uma escritora pornô, ela diz estar achando muito engraçado e ao mesmo 

tempo estar impressionada por não saber onde se situar, uma vez que não era lida e passou 

a ser considerada maldita. Ao responder sobre a diferença entre pornografia e erotismo, 

Hilda evidencia a inexistência de uma diferença estrutural entre os dois. Ela atenta para a 

questão do olhar, que em suma os escritores acham que é uma questão do olhar que você 

lança para algo, exemplificando que uma criança pode ver uma situação sexual e não ter 

absolutamente choque nenhum. O olhar é que vai discriminar o que é realmente pornô e 

induzir alguém a ter uma experiência excitante ou não. 

 Logo em seguida, exatamente na pergunta na qual Rimi Hussein questiona se Hilda 

pretende se especializar em literatura erótica, ao falar em Contos d’escárnio. Textos 

grotescos, Hilst responde que o livro “ficou mais pornô e engraçado” (p. 144), percebemos 

assim a relação do pornográfico e da suposta falta de seriedade, que não se reflete no modo 

de fazer literatura, ao passo que a escritora complementa que a linguagem do livro foi feita 

de forma mais elaborada, justamente para que o leitor viesse a se acostumar com o seu modo 

de dizer e se interessasse pelos seus outros trabalhos. 

Em outra entrevista dada a José Castello, de O Estado de S. Paulo, em 1994, Hilda 

continua a se incluir no rol do pornográfico e a enfatizar que o trabalho com a literatura não 

seria menor por causa disso: “Mesmo quando eu decidi escrever literatura pornográfica, 

meus personagens viviam cheios de pensamentos. Eles pensam sem parar. Até no meio do 

sexo, decidem fazer perguntas supercomplicadas” (HILST, 1994, p.160). Podemos ver que 

a escritora não coloca a pornografia no estatuto de gênero engessado, antiestético e, por 

consequência, antiliterário, pelo contrário, Hilda se aproveita, sim, do status comercial do 
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gênero pornográfico, mas mostra que este também pode ser trabalhado literariamente e 

usado para o próprio repensar da literatura e do humano. 

Pelos exemplos acima, é possível perceber que tanto Hilda quanto a mídia não se 

preocuparam com uma possível mácula da escritora no uso da classificação pornográfica e 

que ambos não diferenciavam com propósito algum a questão do pornográfico ou erótico 

na trilogia hilstiana. Hilda e a mídia, quando do lançamento das obras novecentistas da 

escritora, tratavam os termos pornografia e erotismo de forma sinonímica.  

Bem, mas e a crítica? E a Academia? Azevedo Filho (1992) nos diz que houve 

divergências de opiniões no meio literário e que a crítica jornalística nomeou as três obras 

como “Trilogia Porno-erótica”, “Trilogia Obscena” e “Trilogia erótica”. O próprio Azevedo 

Filho se põe contrário à denominação pornográfica de Hilda, considerando que a autora 

tenha falhado na sua intenção dentro do gênero pornografia. 

Afinal, por que Hilst teria falhado dentro do gênero pornográfico? Ao falhar no 

gênero pornografia Hilda adentraria na categoria do erótico? Há uma diferença estrutural 

entre os dois gêneros que fizesse com que a escritora deixasse de se encaixar em um ou em 

outro?  

Os diferentes rótulos dados não só à trilogia hilstiana, mas também a diversos livros 

de grandes escritores que lançam mão da temática sexual passam por uma querela 

classificativa que evita o termo pornográfico dando preferência aos termos erótico e 

obsceno.  Dentro da Academia, raramente haverá questionamento ao se intitular de erótico 

um autor de alta literatura que escreve dentro da temática sexual, o problema é quando o 

termo pornográfico é utilizado. Possivelmente, altercações e inquirições a respeito dessa 

categorização serão feitas, procurando mostrar a inadequação do enquadramento de 

determinado autor ou obra dentro do gênero pornografia, e o erotismo como sendo a 

taxionomia apropriada ao se falar em literatura, como se fosse uma espécie de ato herético 

querer enquadrar um literato dentro do pornográfico. A edição de 1968 do livro Diálogo das 

prostitutas, de Aretino, publicado pela Coleção Erótica, da editora José Alvaro Editor, traz 

em sua primeira orelha um alerta:  

 

 

O Editor dessa “Coleção Erótica” sente-se no dever de levar ao conhecimento dos 

leitores o seu conceito básico sobre erotismo, a fim de que o mesmo não seja 

confundido com pornografia, a qual vem merecendo mais o melhor acatamento da 
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organização em que vivemos. Haverá o maior cuidado em apresentar nessa 

coleção apenas os grandes mestres do erotismo, aqueles que buscaram no sexo o 

fundamento e raiz do princípio do prazer, reprimido e odiado pela hipócrita força 

de dominação social. (CONRADO, 1968) 

 

 

 

 Apesar da preocupação em tentar evitar que as obras da coleção fossem 

“confundidas” com pornografia, o autor não faz uma distinção explícita entre os dois 

gêneros e apenas apresenta, como mesmo reforça, a sua visão do que seria erotismo, 

trazendo-o como o gênero que trabalha o sexo dentro de uma perspectiva de reflexão e 

contestação sociopolíticas. No entanto, essa seria, como veremos mais à frente, a 

característica principal da pornografia no início de seu desenvolvimento de acordo com 

perspectiva trazida por Lynn Hunt (1999), em seu trabalho A invenção da pornografia. 

O que de fato, então, diferenciaria o erotismo de pornografia? Sabemos que há um 

estigma de depreciação ligado a esta última, no entanto, haveria diferenças estruturais que 

realmente justificassem a preferência de um termo em detrimento de outro na hora de 

classificar uma obra com temática sexual ou essa diferença se limitaria ao campo da moral? 

Ainda se nos pautarmos na diferença estrutural comumente usada entre o erotismo como a 

abordagem velada do sexo e a pornografia como sexo explícito, por que então escritores 

como Aretino, que defendia a ideia de dizer as “coisas” exatamente como elas são, e a 

própria Hilda, que utiliza na trilogia descrições explícitas de sexo em linguagem de chularia, 

ainda são preferencialmente tratados de eróticos por uma parte da crítica e da Academia?   

Se percorrermos os estudos de alguns importantes teóricos que tratam do tema, 

percebemos uma constância interessante que coaduna com o tratamento dado às obras de 

Hilda no âmbito midiático. Estes teóricos não se preocupam em diferenciar pornografia de 

erotismo e, na maioria das vezes, utilizam os dois termos como se um provesse do outro, 

sem uma hierarquia definida. Vejamos alguns destes. 
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2.2 Erotismo x pornografia 

 

 Se perguntarmos a qualquer pessoa na rua, ou do nosso convívio, qual a diferença 

entre pornografia e erotismo, certamente, seremos olhados com desconfiança num primeiro 

momento, mas a resposta que provavelmente teremos é que erotismo seria aquilo que traz 

o sexo sem revelá-lo em sua totalidade, sexo implícito, já a pornografia, aquela que mostra 

tudo, explicita. Uma diferença simples que, por consequência, tornaria igualmente 

descomplicada a classificação de objetos que fazem parte do universo sexual.  

Porém, quando falamos de objetos artísticos, mais especificamente literários, esse 

não é o caso. A pornografia e o erotismo acabam sendo vistos como contrastantes por razões 

outras. O erotismo é comumente ligado ao elevado, ao belo, enquanto o pornográfico à 

baixeza, ao calão, ao feio. Isso não se dá pelo aspecto do velado e não velado, mas sim por 

(in)definições reducionistas que recaem, em suma, sobre o gênero pornografia.  

A maioria das conceituações a respeito do pornográfico têm caráter depreciativo por 

tratarem o gênero a partir de um único aspecto, que seria o exclusivo propósito de excitação 

sexual daqueles que o consomem.  Um dos fatores, aliás, que levaram Azevedo Filho (1992) 

a determinar o fracasso de Hilst na pornografia foi, segundo ele, a sua pouca eficiência 

nesse aspecto primeiro do gênero: o despertar da fantasia sexual do leitor visando à libido. 

Souza (2008), que considera a trilogia como sendo um projeto irônico de Hilda, também 

aponta que, mesmo os que reconheceram o caráter chulo tão presente nas obras, não as 

consideraram pornográficas devido “ao refinamento das estratégias literárias que elidiram 

o pressuposto básico desse tipo de narrativa, a excitação física do leitor” (SOUZA, 2008, 

p.18). 

Estes posicionamentos convergem para a caracterização desse discurso como direto, 

cujo objetivo mor, senão único, é a excitação sexual. Ressalto, porém, a visão de alguns 

autores que problematiza a ideia de pornografia reduzida ao estímulo da libido, nos 

mostrando que sua acepção não seria algo tão simplista. Moraes & Lapeiz partem da 

premissa de que “se a pornografia não é, uma coisa é clara: sem dúvida ela está” (MORAES 

& LAPEIZ, 1984, p. 12), pois talvez não consigamos defini-la, mas, certamente, encontrá-

la. Inclusive, no livro chamado O que é pornografia, cujo título nos insinua uma resposta 

conceitual, as autoras intitulam logo o segundo capítulo de “O que a pornografia não é”. 

Essa ótica presume que a pornografia “estaria” e não “seria” pelo fato de ser algo mais 
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ligado ao receptor que ao produtor: 

 

 

[...] a existência negativa da pornografia é a própria relatividade deste conceito. 

Sabe-se muito bem que aquilo que uns consideram pornográfico, não o é para 

outros, e aí pesam não só as diferenças históricas, étnicas ou culturais, mas 

também as subjetivas e individuais. (MORAES & LAPEIZ, 1984, p. 13) 

 

 

 

Colocando de uma maneira mais direta, a questão é: se a pornografia fosse 

simplesmente algo que tivesse pretensões de excitar alguém, como defende Azevedo Filho, 

uma vez que somos seres idiossincráticos, e o que excita a um não necessariamente excita 

a outro, ao falhar em excitar alguém, o objeto deixaria de ser pornográfico? Seria por isso 

que Hilda havia falhado em sua “tentativa” de escrever pornografia?  

 Rea (2001) rebate essa intencionalidade atribuída ao objeto pornográfico e diz que 

pode haver casos de pornografia que são produzidas sem a finalidade de excitar ninguém e, 

ainda, casos em que algo pode ter o efeito de excitar alguém, mas não ser pornográfico. Rea 

sustenta tal posicionamento baseado na sua própria definição de pornografia, que, em suma, 

recai sobre definir a pornografia a partir do que deveria ser usado e tratado como tal. O 

autor passeia entre vários aspectos dessa premissa, mas um deles transfere o objetivo da 

excitação sexual do âmbito do produtor para o do consumidor3, uma vez que, de acordo com 

ele, para ser válido tratar algo como pornográfico, é necessário que a pessoa deseje ser 

sexualmente excitada. A ótica de Rea de não definir algo como sendo ontologicamente 

pornografia, mas no tipo de atitude que se dirige a ela lembra o modo como Moraes & 

Lapeiz tratam a categoria controversa da definição desse gênero. 

Se nos aferramos à definição reducionista da libido, entendemos o porquê de a 

classificação de um texto como sendo pornográfico ser vista por muitos críticos como um 

estigma de desqualificação, posto que o trabalho em cima da linguagem ficaria em último 

plano. No entanto, se partirmos para a perspectiva textual e compartilharmos aqui da visão 

de Susan Sontag (1987), considerando a pornografia enquanto gênero literário4, faz-se 

                                                           
3 Aqui incluo também o leitor. 
 
4 Lanço mão neste trabalho da pornografia enquanto gênero literário, partindo da concepção de Sontag de que este 

seria um corpo de obras pertencentes à literatura considerada como uma arte e ao qual concernem padrões inerentes 

de excelência artística. 
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capcioso e controverso tentar reduzi-la a uma única característica. O problema de definições 

como a de Azevedo Filho é que não traz a questão da excitação da libido do leitor como 

sendo uma das características do texto pornográfico, mas sim seu objetivo exclusivo a ponto 

de desprezar todo e qualquer elemento que não contribua incisivamente para isso.  

Ora, é um tanto quanto problemático e controverso quando falamos de gêneros, 

principalmente dentro da literatura, tratá-los sob a égide de conceitos fechados, engessados, 

imudáveis. Digo principalmente dentro da literatura, porque a própria questão literária e 

muitos de seus gêneros são aqueles que mais são alvos da inconstância de suas definições.  

Lembremo-nos do conhecido exemplo do romance, gênero este que ao passar do 

tempo se transmuta na mão dos escritores, negando qualquer tipo de definição reducionista, 

fixa, exata. Jouve ressalta que não existem propriedades necessárias e suficientes que 

permitam definir um texto como “romance”. Seria por isso, segundo o autor, que o conceito 

abrangeria textos tão diferentes quanto A Moreninha, Ulisses ou Memórias Póstumas de 

Brás Cubas. Não seria, então, possível “catalogar um novo texto como “romance” tendo 

por base um modelo ideal do romance” (2012, p. 14). Ao estender isso para outros gêneros 

narrativos, como o conto, por exemplo, notamos que a definição de conto tradicional não 

mais seria satisfatória para dar conta de textos que são consensualmente aceitos como 

contos nos dias de hoje: 

 

 

O conto é uma narrativa curta que apresenta os mesmos elementos do romance: 

narrador, personagem, enredo, espaço e tempo. Diferencia-se do romance pela sua 

concisão, linearidade e unidade: o conto deve construir uma história focada em 

um conflito básico e apresentar o desenvolvimento e a resolução desse conflito. 

(ABAURRE, M.L.M; ABAURRE, M.B.M; PONTARA, 2008, p. 421) 

 

 

Se pegarmos os contos de João Gilberto Noll como exemplo, raramente seriam assim 

classificados se nos prendêssemos rigorosamente a essa definição. Em seus contos não há 

linearidade e tampouco resolução do conflito apresentado, que se desenvolve de forma 

obscura não nos permitindo apontar nem mesmo um clímax. Outro exemplo seriam os 

contos de Virginia Woolf, que também se estruturam de forma semelhante, à revelia da 

definição tradicional do gênero. Tudo isso se dá porque está na base do fazer literário a 
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quebra de convenções e a tentativa de inovação dentro de qualquer gênero. A literatura é 

em si transgressora e, por isso, está em constante transformação.  

Apesar de se enquadrar na esfera temática e não narrativa, o gênero pornográfico 

também passou por uma transformação ao longo do tempo como podemos ver.  Lynn Hunt 

(1999) nos mostra um dinamismo no histórico de desenvolvimento do gênero pornográfico. 

Esclarece que até o século XIX a pornografia não tinha o aspecto de mera representação 

explícita dos órgãos e práticas sexuais para o estímulo de sensações.  A pornografia era 

sempre algo além. Esse algo além seria justamente a ligação com a filosofia, a crítica 

política e social e as diferenças de gênero. Entre 1500 e 1800, por exemplo, o sexo era um 

mecanismo constante de choque à serviço da subversão, conflitando e testando as 

autoridades políticas e religiosas.  

A autora relaciona o desenvolvimento da pornografia com os principais momentos 

da ascensão da modernidade ocidental como o Renascimento, a Revolução Científica, o 

Iluminismo e a Revolução Francesa. Entre os autores e gravadores pornográficos estavam 

hereges, livre-pensadores e libertinos de reputação duvidosa, que eram alvos de policiais, 

padres, espiões e funcionários públicos. Lynn Hunt pontua que a pornografia foi definida 

através desse longo processo de conflitos e o seu caráter político e cultural não pode ser 

separado do seu surgimento enquanto categoria de pensamento. Antes do século XIX, o 

controle sobre a pornografia pouco tinha a ver com a moral. A pornografia era considerada 

perigosa não por ameaçar a decência, mas os poderes políticos e religiosos da época, 

fazendo denúncias e críticas embebidas na temática sexual, que faziam com que as 

autoridades temessem seu enfraquecimento perante os leitores e consumidores.  

A circulação de ilustrações e o volume crescente de escritos sobre prostituição 

atrelados ao crescimento e difusão da educação fizeram com que o gênero se popularizasse. 

Hunt traz ironicamente que a ameaça da democratização da cultura é que foi responsável 

pelas barreiras, classificações, censuras e o status de categoria regulamentada da 

pornografia. Durante muito tempo, os escritos e materiais impressos ficaram restritos a um 

grupo seleto. Quando a cultura impressa possibilitou o acesso das massas aos escritos e 

ilustrações, a pornografia começa a ser vista como um gênero de representação distinto.  Ela 

só passa a ser alvo de contenção por parte da moral, quando passa ser possível exibir 

qualquer coisa para qualquer pessoa, ou seja, quando sai da elite e se torna acessível a toda 

massa.  
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Bercht (2009) diz que a distinção entre pornografia, filosofia e política era, para 

aqueles que trabalhavam diretamente com o mercado dos livros, inexistente e que no século 

XVIII podemos ver uma clara conexão entre os escritos pornográficos e os escritos 

políticos, o que fazia com a tarefa de separar tais gêneros para fins de classificação não 

fosse coisa simples, pois por mais que tendesse-se a denominar de pornografia política as 

obras que possuíam tanto o objetivo de provocar a excitação sexual quanto de difamar o 

Antigo Regime e exaltar novas formas políticas, quase todas as obras pornográficas do 

período incorporam elementos que tendem se não a crítica aberta ao menos a sátira da 

situação política e social do momento. 

Questões de gênero também já eram desbravadas de forma vanguardista pelo gênero 

pornográfico. Grande parte dos autores trazia narradoras femininas. Mulheres, 

independentes que conversavam sobre sexo, seus corpos, como dar e receber prazer. No 

Diálogo das prostitutas (1534-1536), de Aretino, Antônia, Enana e Pipa conversam sobre 

qual seria o melhor caminho para que uma mulher pudesse seguir e viver satisfatoriamente: 

o de freira, o de esposa ou de prostituta. Claro que esta última foi o consenso entre as três 

sobre qual o caminho mais feliz a ser seguido. Vemos assim autores pornográficos dando 

voz a mulheres que têm liberdade de proferir discursos transgressores.  L’Ecole des filles 

(1655), de Michel Millot, narra um diálogo onde Susana instrui sua prima Fanchon, de 

dezesseis anos, a se entregar ao sexo, dando-lhe dicas e pormenores de carícias e prazeres 

diversos, bem como, já nessa época, meios de não engravidar, o que nos informa das 

precauções anticoncepcionais das mulheres desse tempo, e, ainda, recursos caso ocorresse 

uma gravidez não desejada, tanto do abortar quanto o parir clandestinamente. Algum tempo 

depois, Fanchon volta extasiada contando à prima como havia sido maravilhoso o seu 

conselho e relatando tudo que pôs em prática.  

Podemos dar outros exemplos, como La cazzaria, mais aproximadamente traduzido 

como “O livro do caralho”, obra homoerótica explícita, de 1525, e de forte ênfase política 

e, ainda, Margot la ravaudeuse (1750), de Fougeret de Monbron, que traz uma narradora 

prostituta, independente, financeiramente bem-sucedida e que já questiona os ideais de 

virtude da vida familiar. Esses exemplos mostram que a pornografia, em sua raiz, tinha o 

intuito não só de retratar episódios e temas sexuais, mas de fazer críticas e ataques a figuras 

políticas, além de introduzir na época questões de minorias e de gênero que, até hoje, ainda 

são vistas de forma desigual e com desconforto. 
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A pornografia só passa a ser vista como meramente mercadológica depois de 1790. 

A partir daí o gênero vai perdendo sua conotação e caráter subversivos e passa a se 

transformar em algo essencialmente comercial, onde o “único objetivo” seria o prazer. Até 

então, como vimos, a pornografia criticou provocativamente questões políticas e sociais. 

Ou seja, houve uma oscilação e desenvolvimento que, se formos falar em engajamento, 

seriam descendentes. O gênero, porém, não nasceu e permaneceu estagnado, imutável, 

passando, sim, por diversas mudanças.  

Como observamos, os gêneros conservam determinadas características, mas também 

estão em constante transformação. Então, com que autoridade podemos categorizar a 

pornografia como não sendo passível de tomar nova roupagem, de inovação ou volta a suas 

raízes? Com que propriedade podemos dizer que a trilogia de Hilda não se encaixaria no 

gênero pornografia por causa de seu trabalho estético? Ressaltamos que o presente estudo 

aborda o trabalho de Hilda Hilst dentro da concepção do pornográfico e encara as 

características de sua estética ditas como incongruentes, quando relacionadas à pornografia, 

como elementos experimentais e inovadores dentro de um gênero aparentemente engessado 

e desdenhosamente subestimado no campo da arte. 

Retomando o pensamento de Jouve, quando expande a sua reflexão a respeito do 

romance para a arte em geral e fala sobre a não existência de amarras conceituais: 

 

 

O erro consiste em transformar os critérios de reconhecimento de classes fechadas 

(o romance grego, a tragédia clássica) em critérios de avaliação de classes abertas 

(o romance, a tragédia). Daquilo que foram o romance ou a tragédia num dado 

período não se pode deduzir o que devem ser o romance e a tragédia de forma 

absoluta. (JOUVE, 2012, p. 14) 

 

 

 

Se levarmos isso para o pornográfico, o modo como a pornografia passou a ser vista 

na modernidade não deveria ditar nem bitolar a forma como ela pode ser trabalhada atual e 

posteriormente. Durigan (1986), justamente discutindo a definição do texto erótico, nos 

chama a atenção para o fato de que as representações culturais não possuem, exatamente por 

serem culturais, uma natureza fixa e imutável. Essas representações evoluem, transformam-se 

e se diversificam de acordo com a própria evolução histórico-cultural dos grupos que as 

elaboraram. Ao se referir ao que responderia à questão do que é um texto erótico, ele afirma 
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que mesmo uma pergunta podendo ser respondida de várias maneiras, dependendo da época e 

do espaço em que está contextualizada, talvez gere dificuldades em definir um determinado 

objeto de conhecimento que pode muito bem possuir várias e diferentes definições entrelaçadas 

e encadeadas. 

Portanto, não podemos dizer o que é ou não pornográfico baseados em uma definição 

reducionista e fechada do gênero. Não podemos dizer que pornografia se opõe à arte, quando 

nem um conceito fechado do que seria arte nós temos, justamente por se tratar de uma 

expressão cultural não objetiva. 

Dentro desse campo de celeumas conceituais, há quem venha tratar pornografia e 

erotismo numa perspectiva diametral. Lucia Castello Branco (1983), em seu livro, O que é 

erotismo, lançado pela editora Primeiros Passos, começa admitindo o terreno movediço no qual 

está pisando, enfatizando que há um caráter incapturável no fenômeno erótico que não cabe em 

definições precisas e cristalinas. Porém, ela logo envereda pela distinção entre erotismo e 

pornografia e, de início, dá a entender que superará as diferenciações tradicionais de caráter 

judicioso, que vilanizam o pornográfico e valoram o erótico.  

A autora salienta que muitos julgamentos de valores e de juízo crítico, a respeito de 

obras de arte e de condutas individuais ou de grupo, são feitos com base nessa distinção que é, 

frequentemente, de caráter moralizante e pouco nítida mesmo para aqueles que dela fazem uso. 

Castello Branco ainda ressalta como o conceito de pornografia parece ter sido manipulado, em 

toda a sua história, nos moldes da imprecisão e da ambiguidade, embora estivesse sempre 

procurando servir a interesses precisos e nitidamente partidários. Dá, então, como exemplo o 

fato de serem considerados pornográficos, pela justiça inglesa do século XIX, todos os textos 

que fossem escritos com o único propósito de corromper a moral dos jovens e com um conteúdo 

capaz de chocar sentimentos de decência de quaisquer mentes equilibradas. Em suma, nessa 

época eram considerados pornográficos todos os tipos de arte que fossem considerados 

“chocantes” e “corruptores” com relação à moral vitoriana.  

Apesar de o foco conceitual ser o do erotismo, Lúcia Castello Branco começa a mostrar 

como a pornografia era encarada e definida em diversos lugares como o território inglês, 

americano e brasileiro. Uma miscelânea de definições que se modificaram com o passar do 

tempo são apresentadas. Por exemplo, a da justiça americana, que considerava pornográfico 

quaisquer assuntos ou coisas que exibissem ou representassem visualmente, bem como 

verbalmente, pessoas ou animais mantendo relações sexuais, e a brasileira na legislação de 
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1970, que considerava pornográfico tudo que fosse de encontro à moral e os bons costumes 

através da exteriorização da sexualidade. A escritora questiona o que seria “bons costumes” e 

atenta para a imprecisão das definições baseadas nesses conceitos de moral e decência. 

Temos ainda mais expectativa que a abordagem contrastiva de Castello Banco será 

diferenciada, pois sua atenção recai para o lugar conceitual comum que falamos antes: o 

erotismo como velado, por isso de bom gosto e a pornografia explícita, por isso grosseira. A 

autora ressalta que essa é uma das distinções mais corriqueiras, sempre se referindo ao teor 

nobre e grandioso do erotismo em oposição ao caráter grosseiro da pornografia, e expõe que o 

que conferiria o grau de nobreza ao erotismo para os defensores dessa distinção é o fato dele 

não se vincular diretamente à sexualidade, enquanto a pornografia exibiria e exploraria 

incansavelmente esse aspecto. Tais definições, assim, desembocam invariavelmente em 

afirmativas como pornografia é sexo explícito e erotismo é sexo implícito. Castello Branco 

argumenta contra tal concepção e diz que qualquer verificação rápida dos termos dessas 

definições revelaria um falso pressuposto, que é o de se igualar sexo e nudez à pornografia. Ela 

prossegue arguindo essa diferenciação: 

 

 

De acordo com esse raciocínio, o erotismo seria compreendido, absurdamente, como 

fenômeno que, embora originário de tais impulsos, existiria precisamente onde o sexo 

não está, ou ao menos onde ele é “implícito”. Com base nessa distinção, que impera 

de maneira sutil em nossa sociedade, grande parte da produção artística mundial 

deveria ser considerada pornográfica. [...] outro aspecto que merece ser ressaltado se 

refere ao caráter moralizante dessa distinção. Ora, se o erotismo é “nobre” e 

“grandioso” exatamente por saber esconder, vestir a sexualidade, e se a pornografia é 

“grosseira” porque revela, exibe o sexo “nu”, é evidente que, em última instância, 

todo impulso sexual, natural ao ser humano, deverá ser considerado também grosseiro 

e vulgar. Parece-me que é precisamente aí que discriminações do tipo pretendem 

chegar. [...] (BRANCO, 1983, p. 72) 

 

 

 

Como podemos ver, até aí, o leitor de O que é erotismo tem a impressão de que a autora 

não cairá na alçada da moral, pontuando a vilania do gênero pornografia em contraponto ao 

refinamento do erótico, mas que fará o contraste dos gêneros baseada em critérios estruturais. 

Lucia chega a dizer que embora as definições de pornografia sejam em sua maioria normativas 

e funcionem, assim, como reguladoras do comportamento do indivíduo, o material pornográfico 

de fato parece veicular um conteúdo específico que o diferencia do erótico. Muitos estudiosos 

preferem não distinguir os dois por medo, segundo ela, de recair em discriminações 
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moralizantes como as que foram citadas e que no corpus de suas pesquisas, esses estudiosos 

selecionariam apenas as obras consagradas como eróticas, enquanto as “duvidosas” e as que 

seriam definitivamente pornográficas não seriam incluídas ou sequer mencionadas.  

Podemos apontar um primeiro equívoco aqui. Mais à frente exploraremos com maior 

minúcia esse fenômeno da “preferência” ou não preocupação dos teóricos dessa área em 

distinguirem os dois termos, mas faz-se no mínimo duvidosa a afirmação de Castello Branco 

sobre a razão de tal fato se dar pelo medo de cair no terreno da moral. Como veremos, a maioria 

das distinções não são feitas por falta de diferenças categóricas no campo formal, é tanto que 

essa omissão de obras tidas como classificação indefinida ou de fato pornográficas é um tanto 

questionável, pois muitas obras e materiais em geral são chamados de eróticos por uns e 

pornográficos por outros. O que ocorre é a propensão da Academia em chamar toda e qualquer 

obra de temática sexual na alta literatura de erótica, e não pornográfica. 

O livro nos remete até essa questão quando questiona o status de cultura erudita e cultura 

de massa atingidos pelo erotismo e pornografia com o surgimento da indústria cultural, onde 

são consideradas eróticas as obras de arte que veiculam direta ou indiretamente temas 

relacionados à sexualidade e caem em segundo plano as da pornografia, que passam a ser 

produzidas em série e consideradas como tendo o único objetivo a comercialização. Castello 

Branco chega a pôr em xeque o fato de livros pornográficos não serem considerados arte sob o 

argumento de tratarem a sexualidade de forma grosseira e chega a nos propor até mesmo a 

reflexão do que seria arte. Porém, recorrendo à etimologia da palavra pornografia, diz que a 

distinção entre esta e o erotismo iria justamente recair sobre o aspecto do comercial. 

No entanto, com o passar da leitura, observamos que Lucia Castello Branco não pauta 

sua distinção em características formais que fariam a pornografia mais comercial que o 

erotismo, mas sim sob a égide judiciosa e moralizante que ela critica e alerta no início de seu 

texto. Ela começa a afirmar que fazendo uma rápida observação sobre o material pornográfico 

espalhado por aí chegamos à constatação da existência de uma elevada carga de valores 

transmitidos por esses livros e filmes, em troca de momentos de prazer que eles possam 

proporcionar ao leitor/espectador.  

Para “gozar” desses momentos, para a autora, é fundamental compactuar com as ideias, 

sentimentos e desejos das personagens, já que o prazer consistiria em viver a coisa nos moldes 

da ideologia subjacente. Assim, ela afirma que é necessário, por exemplo, acreditar no domínio 

e superioridade masculinos para gozar com a mocinha eternamente submissa, sob o 
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autoritarismo do macho insaciável. Para Castello Branco é preciso apoiar e aceitar a situação 

de desigualdade em que vivemos para encontrar prazer nas relações desiguais entre empregada 

e patrão, pois aquela, de uma forma ou de outra, sempre é obrigada a ceder, e é fundamental, 

sobretudo, crer na preservação do casamento, já que essas ousadias só têm lugar fora do lar e 

se constituem em estratégias para tornar o matrimônio menos monótono. Assim: 

 

 

Para atingir o “gozo” que a pornografia proporciona é preciso compactuar, adotar ou 

“adquirir” os valores que ela pretende inculcar. […] portanto, ao contrário do 

erotismo, que corresponde a uma modalidade não utilitária de prazer exatamente 

porque propõe o gozo como fim em si, a pornografia estará sempre vinculada a outros 

objetivos: o prazer depende do pacto com a ideologia que ela veicula. (BRANCO, 

1983, p. 73) 

 

 

 

A fala de Castello Branco é questionável de diversas maneiras. Ao dizer que para ter 

prazer e gozar com uma obra pornográfica é preciso compactuar e apoiar as ideias transmitidas 

por estas, Lúcia Castello Branco ignora o caráter instintivo da sexualidade e ao mesmo tempo 

contingente das coisas que podem vir a excitar e dar prazer a um indivíduo. Aquilo que mexe 

com a nossa libido e tem a ver com prazeres sexuais, muitas vezes extremos, se afasta do plano 

do consciente, sendo difícil de ser racionalizado. As chamadas perversões são um exemplo 

disso, trazendo, em inúmeros casos, sentimento de culpa e/ou vergonha para aqueles que se 

sentem atraídos por elas. Um voyeur (ou até mesmo alguém que não se enquadre nessa 

categoria) pode muito bem se excitar e ter orgasmo ao assistir a um vídeo de estupro ou ao ler 

uma passagem que descreva situações de abuso, sem, necessariamente, compactuar, 

racionalmente e socialmente falando, com aquilo que essas situações propagam, muito menos 

apoiar a prática de tais atos, sendo condescendente com estes, postura que a autora acaba por 

insinuar em sua fala. Não controlamos o desejo sexual, e sim a sua prática, algumas vezes nem 

isso. 

Sobre a questão de o prazer depender do pacto com a ideologia que a pornografia 

veicula, talvez possamos considerar aí a noção de pacto feito com a obra no momento em que 

se mantém contato com ela, a fim de que esta surta o efeito esperado. Isso estaria dentro do 

conceito de suspensão da descrença de Coleridge (2004). Na interpretação mais frequente, a 

suspensão de descrença é entendida como o abandono da capacidade crítica sobre realidade e 

ficção diante do apelo imersivo de um universo ficcional.  No termo original, Coleridge o traz 
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para descrever o estado no qual, ao ouvir uma história, o público é capaz de temporariamente 

abstrair o mundo real e aceitar como verdadeiras as premissas apresentadas pela narrativa. Ele 

utiliza o termo suspensão voluntária da descrença. Com o termo “voluntária”, o poeta nos 

mostra que a relação entre a obra e o receptor não corresponderia a deixar-se levar pela ilusão 

e seria mais um acordo de cooperação que uma concessão. Um pacto momentâneo. Aceitamos 

por um momento que o que lemos ou assistimos é verdade para que possamos ser entretidos 

por aquilo.  Falar, no entanto, sobre um pacto com a ideologia que a pornografia malevolamente 

dissipa, uma vez que aquela dita a forma como alguém atua socialmente em determinado grupo 

de convívio, soa, no mínimo, como uma visão muito apocalíptica por parte de Castello Branco. 

Contradizendo-se um pouco mais, a autora ainda mina a ideia de pornografia enquanto 

passível de ser considerada arte, pois a finalidade da arte seria o prazer pelo prazer, seu objetivo 

seria o gozo erótico e quando tenta inculcar valores sob o prejuízo do seu caráter prazeroso e 

erótico, ou seja, a ideologia tem maior espaço, corre-se o risco de se cair em outros territórios 

como o do panfleto, se se trata de ideologia política, da pornografia, entre outros. Obviamente, 

temos que levar em consideração quando a autora fala sobre a ideologia em detrimento do plano 

estético, mas a questão do prazer pelo prazer e o evitar do inculcar de valores nos dá a ideia de 

que a arte se localizaria em um terreno objetivo e não-ideológico, e arte é em si ideológica. 

Mesmo que contraideológica, ainda há uma ideologia de oposição, pois é feita por sujeitos, 

seres sociais submetidos a ideologias pensantes.  

Também caindo na questão valorativa que pensamos no início que o livro iria evitar, O 

que é o erotismo traz o erótico como um fenômeno poderoso e subversivo por caminhar em 

direção à reunião dos seres e por propagar sua imersão na origem e a sua reintegração na ordem 

natural do universo. Já a pornografia, ao contrário, de acordo com o livro, é aquela que sempre 

insiste na mutilação dos seres, no gozo parcial, superficial e solitário, além de veicular valores 

que, ao invés de subverter a ordem, procuram preservá-la e até enobrecê-la. O que falar então 

da pornografia em seus primórdios como mostramos anteriormente? Quando questionava os 

aspectos políticos e de minorias? Ao falar que o erotismo é subversivo, a autora não desenvolve 

os seus exemplos, porém, ao subverter, o erotismo já não estaria sendo ideológico e inculcando 

valores, o que contradiria a questão da arte pelo prazer? 

As obras pornográficas ainda são caracterizadas e diferenciadas das eróticas por Lucia 

Castello Branco utilizando mais dois aspectos. O da falta de afeto e coisificação das relações, 

além do foco corporal nas genitálias. As obras pornográficas mostrariam as formas de prazer 
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solitário, como a masturbação, a um, ou a dois, as relações exclusivamente sexuais, que não 

contém nenhuma carga de amor ou afeto, ou ainda os encontros fortuitos e casuais, não se 

admitindo o prazer no cotidiano dos indivíduos, como parte de suas vidas. Todas as formas de 

prazer contidas na pornografia enfatizariam a superficialidade das relações: os encontros se 

realizam em apenas um nível, o sexual. 

Poderíamos nos prender a essa definição para mostrar como Hilda seria, sim, facilmente 

considerada pornográfica, já que na trilogia, além da linguagem explícita, o sentimento amoroso 

é frequentemente evitado. A questão é que não há um consenso teórico para tal definição, e 

obras que apresentam cenas meramente carnais e têm seus personagens envolvidos apenas 

sexualmente possuem a classificação erótica dada pela Academia. O que falar de Aretino, como 

mostramos no exemplo do editor da Coleção Erótica que fez questão de ratificar que a escrita 

do autor se tratava de erotismo e não de pornografia? O que falar mais ainda de Sade, mestre 

da libertinagem e da objetificação total das relações sexuais e que é assunto de livros 

importantes sobre o erotismo como os de Bataille e Octávio Paz? Estariam então Bataille e Paz 

equivocados?  

Durante todo o livro vemos que a autora não se faz clara no distinguir de que tipo de 

pornografia descreve e diferencia do erotismo, ao mesmo tempo que fala de livros, revistas e 

filmes, ela generaliza e mistura as descrições do gênero sem demarcar os diferentes meios 

semióticos de que trata, abordando a pornografia apenas do ponto de vista comercial. A 

distinção pautada na estrutura do gênero não ocorre, e Castello Branco acaba voltando ao lugar 

comum das definições que abrangem a pornografia, tratando-a a partir de uma ótica que ao 

mesmo tempo é genérica e reducionista e que a excluem do ramo da arte.  

A questão é que ao longo do desenvolvimento do gênero pornográfico, este assumiu 

diversas faces. Temos uma abjeção e retração com os dogmas religiosos na Idade Média, 

temos depois uma politização, engajamento e problematização de questões sociais e 

filosóficas, garantindo sua maior circulação no século XVIII, e o seu recuar mais uma vez 

com a censura vitoriana até o desencadear de seu caráter mercadológico, assumido até hoje. 

Com toda essa dinamicidade das multifaces da pornografia, não se pode tratá-la como 

gênero engessado cujo único propósito é e sempre será o estímulo da libido, a 

comercialização do sexo e a objetificação do indivíduo. Uma vez que o gênero já justapôs 

à temática sexual questões políticas, filosóficas e denúncias sociais, com que propriedade 

podemos afirmar que o gênero não mais poderá se apossar de outra faceta e inserir , “na 
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grafia de seu pornô”, questões relacionadas à linguagem, literariedade e trabalho estético? 

Por que a pornografia é sempre vista como menor e depreciativa e o erotismo como mais 

aceito e estetizado? Os teóricos realmente apresentam critérios formais que possam 

distinguir os dois enquanto gêneros independentes? 

Algo interessante se dá no meio dos estudos relacionados à essa temática: 

semelhantemente à recepção da mídia em relação à trilogia de Hilda Hilst, que não se 

preocupou em distinguir se se tratavam de obras pornográficas ou eróticas e que, até mesmo, 

utilizava as duas classificações de forma indiferenciada, a grande maioria dos estudiosos 

dessa área não se preocupa em fazer distinção entre pornografia e erotismo e até utiliza os 

termos de forma sinonímica. Certos autores e obras são ainda categorizados como 

pornográficos por uns e ao mesmo tempo erótico por outros. 

É de ciência ampla que o Marquês de Sade, conhecido por muitos como pornógrafo 

maldito, utiliza um cenário sexual extremo, com episódios narrados de forma crua, que 

chegam a chocar alguns que se aventuram pelas páginas do escritor. Em consonância com 

algumas distinções supracitadas, Sade abordaria o sexo sem velaria, mostrando-o em sua 

totalidade e, mais ainda, em seu descomedimento. Não é de caráter axiomático, entretanto, 

chamar as obras de Sade de pornografia, excluindo-as do rol do erotismo. Sade é objeto de 

estudo de dois importantes autores que trazem no título de suas obras a temática do 

erotismo: Bataille, em seu livro O erotismo (2013) e Octavio Paz, em Um mais além erótico: 

Sade (1999).  

 Já em seu trabalho, “120 dias de Sodoma: A tradição pornográfica, a escrita e a 

violência da palavra”, cujo título bem demonstra, Bercht (2009) traz o Marquês de Sade 

como corpus de sua pesquisa sobre a tradição do gênero pornográfico. Assim como Hunt 

(1999), que eleva Sade à categoria daquele que teria explorado realmente a derradeira 

possibilidade lógica da pornografia, o que seria para a autora a aniquilação do corpo em 

nome do desejo, Bercht destaca que à medida que progredimos na leitura de 120 dias de 

Sodoma (1785), fica cada vez mais evidente a possibilidade de objetivação de todos os 

sujeitos envolvidos na trama, ocorrendo a tendência geral da pornografia que é a redução 

dos corpos a partes sexuais e dos encontros sexuais às suas possibilidades de combinação. 

A autora ainda atenta para o fato de “que o texto de 120 dias de Sodoma traz também os 

elementos presentes na maioria dos escritos pornográficos da época, ou seja, há aqui uma 

constante referência à libertinagem de padres e da aristocracia” (BERCHT, 2009, p. 20).  
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 Voltemos, então, a Pietro Aretino, outro autor que desperta classificações duais. 

Aretino ficou conhecido por suas obras de caráter sexual, entre elas O diálogo das 

prostitutas e Sonetos luxuriosos. No capítulo anterior, trouxemos um exemplo peculiar da 

editora José Alvares Editor, que se preocupou, logo na orelha da edição de O diálogo das 

prostitutas, em retirar Aretino do rol da pornografia situando-o no plano do erótico. Em A 

invenção da pornografia (1999), que reúne uma coletânea de trabalhos sobre o tema 

organizados por Lynn Hunt, Aretino é citado diversas vezes. Inclusive, na introdução do 

livro, escrita pela própria Hunt. A autora afirma que ele foi um marco no desenvolvimento 

do gênero pornográfico e fonte de influência para todos os seus sucessores: 

 

 

Embora os livros franceses constituíssem o núcleo da tradição pornográfica dos 

séculos XVII e XVIII, a primeira fonte moderna citada pelos estudiosos de 

pornografia – e por muitos de seus sucessores – é o escritor italiano do século XVI 

Pietro Aretino. Aretino escreveu duas obras pornográficas uma prosa e outra em 

verso. Ragionament (1534-1536) tornou-se modelo da prosa pornográfica do 

século XVII. Nela o autor desenvolveu diálogos realistas e satíricos entre uma 

mulher velha e experiente e uma jovem e inocente. A composição em diálogos 

teve vida longa; dominou completamente a literatura pornográfica do século XVII 

em todas as línguas e ainda aparece, por exemplo, em La Philosophie dans le 

Bondoir (1875), de Sade, escrita 250 anos depois. [...] para os seus sucessores, o 

italiano representou a intenção pornográfica básica. (HUNT, 1999, p. 25)  

 

 

 

Não só apenas Sade e Aretino flanam pelas fronteiras imprecisas do erótico e do 

pornográfico. Em seu livro História da literatura erótica (1989), Alexandrian, ao pretender 

traçar um percurso de autores eróticos e suas obras ao longo do tempo, ora trata alguns 

autores por eróticos, ora por pornógrafos, dispensando o mesmo tratamento aos textos em 

si, onde um mesmo texto classificado como erótico em um parágrafo é adjetivado de 

pornográfico mais à frente. Um exemplo disso se dá quando Alexandrian nos introduz a 

Luciano, autor de Diálogos das cortesãs. Logo na introdução a Luciano, o autor afirma que 

aquele teria deixado como legado o mais antigo livro pornográfico. Ao se referir à obra, 

Alexandrian afirma que os “diálogos pornográficos de Luciano, muito abundantes em 

pormenores realistas, evitam o excesso de crueza” (ALEXANDRIAN, 1989, p. 21). Ao 

levar isso para a nossa reflexão entre sexo explícito e implícito, poderíamos então 

considerar que o primeiro livro pornográfico, na concepção do autor de História da 

literatura erótica, evita o excesso de explicitação.  



45 
 

Porém, o cerne da questão não é esse. Além de trazer em seu catálogo de autores 

eróticos o primeiro escritor a escrever uma obra do gênero pornográfico, mais à frente, 

Alexandrian começa a falar de outros trabalhos de Luciano e inicia o parágrafo, no qual fala 

de Loukios ou o burro, com a seguinte frase: “Entre seus outros textos eróticos”. Ora, se 

esse artifício coesivo é utilizado logo após falar de Diálogos das cortesãs, o autor dá a 

entender que tal livro, trazido, não só por ele, mas por outros historiadores, como sendo o 

livro a estrear o gênero pornografia, estaria dentro do erotismo, e que Luciano faria parte 

não do gênero pornográfico, mas erótico, do qual aparentemente trata o trabalho 

historiográfico de Alexandrian. 

Algo semelhante ocorre ao falar de John Cleland. No capítulo 5, intitulado de “A 

Idade de Ouro da Libertinagem”, Alexadrian traz um subcapítulo chamado “John Cleland, 

iniciador do erotismo inglês”. Logo no início, o autor começa a relatar que a expressão 

literária do erotismo havia tomado feição na Inglaterra no tempo de Edmundo Curil, que 

era chamado o pai da edição pornográfica inglesa. Vemos mais uma vez o uso dos termos 

erotismo e pornografia usados de forma mesclada. Entre outras descrições, a obra e a 

polêmica sobre Fanny Hill são abordadas, desde o modo como Cleland se portou diante da 

recepção do livro na época, até a publicação de outros trabalhos. Alexandrian volta a falar 

de Cleland no capítulo 6, em um subcapítulo intitulado de “Nascimento da pornografia 

americana”.  Aí, como o próprio título demonstra, a origem do gênero pornografia e a sua 

comercialização são esmiuçados no território americano, sendo então o autor de Fanny Hill, 

apontado como iniciador do erotismo inglês anteriormente, designado como o iniciador dos 

americanos em pornografia, com a popularização alarida de seu romance e consequente 

censura. 

  Vários outros exemplos da intercambialidade no uso dos termos pornográfico e 

erótico podem ser encontrados durante a leitura de História da literatura erótica. 

Poderíamos afirmar que isso se dá pelo fato de Alexandrian não os tratar como gêneros 

distintos. No começo do livro, o autor nos apresenta a sua visão sobre erotismo e 

pornografia, bem como a sua ótica sobre uma suposta não diferença entre os termos: 

 

 

Hoje, em face das mais desenfreadas produções literárias ou cinematográficas, em 

vez de se invocar a virtude como antigamente, pretende-se distinguir entre o 

erótico e o pornográfico. Consiste a nova forma de hipocrisia em dizer: se este 
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romance ou este filme fosse erótico, eu inclinar-me-ia perante a sua qualidade; 

mas é pornográfico, logo, rejeito com indignação. Este raciocínio é tanto mais 

inepto, quanto ninguém consegue explicar a diferença. E por esta razão: não há 

diferença. A pornografia é a descrição pura e simples dos prazeres da carne; o 

erotismo é esta mesma descrição em revalorização em função de uma ideia de 

amor ou da vida social. Tudo que é erótico é necessariamente pornográfico, com 

algo mais. (ALEXANDRIAN, 1989, p. 6) 

 

 

 

Dou razão ao ensaísta quando este fala que tudo que é erótico seria necessariamente 

pornográfico e vice-versa, mas o faço por razões um tanto quanto diferentes, como 

desenvolverei mais à frente. Afirmar que o fato de ninguém conseguir explicar a diferença 

entre pornografia e erotismo seria o único pré-requisito para considerá-los um só seria uma 

visão pouco questionadora. As diferenciações acontecem, porém, em sua maioria, as razões 

apresentadas são em demasia problematizadas através da moral e não pautadas em questões 

estruturais, questões essas que seriam as adequadas quando tratamos da diferença de 

gêneros textuais. Mesmo aqueles que ensaiam discriminar a pornografia e o erotismo a 

partir de aspectos de estrutura, não apresentam distinções categóricas, sendo plausivelmente 

contraditáveis.    

O próprio Alexandrian apresenta uma concepção (não) distintiva confusa em sua 

fala, uma vez que logo após dizer que não haveria distinção entre um e outro, afirma que o 

erótico é necessariamente o pornográfico com algo mais. O leitor devora as páginas de 

História da literatura erótica sem que Alexandrian nos diga o que seria esse “algo mais”. 

Na mesma citação transcrita mais acima, o autor dá a entender que esse algo seria uma ideia 

de revalorização de amor ou da vida social. Mas de qual revalorização fala o autor? Da 

mudança dos princípios e normas existentes na sociedade ou da volta de préstimo e 

importância à ideia de amor e vida social já vigentes?  

Ambas as ideias desse “algo mais” são problemáticas, pois trazem a pornografia, 

como ele mesmo disse, restrita à descrição dos prazeres da carne, enquanto o erotismo não, 

ele vai mais além, possui um status mais sublime, e, consequentemente, já se faria diferente 

da pornografia em si. Inclusive, o autor, algumas páginas mais à frente, insinua uma 

diferenciação terminológica atestando que muitos empregam a palavra pornografia sem 

saber o que significa. Ao explicar etimologicamente a palavra, ele nos diz que antes de 

Luciano, a pornografia era empregada como termo técnico de pintura para definir os quadros 

eróticos de Parrásio e, então, paulatinamente, “começou-se a classificar de pornográfico 
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tudo o que descrevia as relações sexuais efectuadas sem amor” (ALEXANDRIAN, 1989, p. 

20).   

Entretanto, os próprios exemplos de obras e autores que trabalha ao longo do livro 

contrapõem essa ideia. Diversos livros que designa como erótico ao longo de seus capítulos 

são repletos de enredos e cenas que descrevem sexo sem amor, por puro prazer da carne. 

No livro A assembleia das mulheres, peça, de Aristófanes criada em 392 a.C., mulheres 

disfarçadas de homem tomam o poder ateniense e um de seus decretos é que todas as 

mulheres terão relações com os homens que entenderem, sendo que para poderem dormir 

com os homens mais belos, teriam que dormir com os mais feios antes. A aplicação destes 

decretos leva a uma bufonaria sexual cada vez mais delirante. Há, assim, apenas relações 

sexuais, sem sentimento. 

Ao falar também de obras eróticas italianas, Alexandrian menciona Novellae (1520), 

escrita por Girolamo Marloni. Trata-se de uma coletânea de oitenta e uma novelas que 

descreve adultérios e fornicações em todos os meios. Alexandrian relata que na obra 

encontraremos um padeiro que goza a patroa, um malandro de Sorrento que desflora uma 

rapariga no escuro em vez do padre com quem ela havia marcado uma entrevista e na oitava 

novela vemos a história de um estudante que engravida a mãe que, por capricho, quis saber 

se ele já era capaz de fazer amor. Vemos aí o pandemônio sexual que geralmente se atribui 

à pornografia, relações com figuras sacras, fornicações e incestos. Se o sentimento amoroso 

for mesmo o algo mais do qual fala Alexandrian na descrição das relações sexuais de obras 

eróticas várias das obras presentes no livro não deveriam levar a alcunha do termo.  

Trazendo essa concepção de Alexandrian de que erotismo seria a pornografia com 

algo mais, somos levados a retomar Octávio Paz, citado acima com a obra Um mais além 

erótico: Sade. Nesse livro, o autor também aborda o erotismo como sendo algo além. Paz 

chega a dizer que “não sabemos com certeza o que é, só que é algo mais” (PAZ, 1999, p. 

35). Chegamos a ter uma noção do que seria esse diferencial erótico pelas colocações do 

autor. Paz afirma que o erotismo é complexo e que leva a espécie a servir-se da natureza e 

não o contrário. Porém, o autor não contrapõe nem mesmo problematiza erotismo e 

pornografia. Ele dedica a primeira parte de sua obra para fazer uma diferenciação, sim, no 

entanto, entre erotismo e sexualidade. O ato erótico é posto em questão, onde o corpo alheio 

é visto como um obstáculo ou uma ponte e o transpasse se faz necessário. É “o que me tira 

de mim mesmo e me leva até você, o que me faz ir além de você” (PAZ, 1999, p. 35). 
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Tanto a concepção do erótico quanto a abordagem de Paz nos remetem a Bataille e 

a sua obra O erotismo (2013) quando este traz a ideia do erotismo como uma tentativa de 

continuidade do indivíduo através do outro. O ato erótico seria a tentativa de transpor o 

abismo que há entre nós e o outro, tal qual a nossa descontinuidade no mundo. Fundir-se no 

outro a ponto de perder a consciência de qual seria o seu próprio corpo e quem seria si 

mesmo. Perder-se no outro, tornando-se uno, e por algum tempo contínuo. 

A importância dos trabalhos de Paz e Bataille é inquestionável. Porém, não são 

eficazes no uso da nossa discussão uma vez que não se referem ao erotismo enquanto gênero 

textual e muito menos em oposição à pornografia, mas sim como aspecto psíquico ligado à 

sexualidade. A nossa altercação gira em torno do contraponto frequente entre o gênero 

pornografia e erotismo quando do texto, mais especificamente o literário. Falar que um livro 

ou determinado autor é pornográfico e que outro é erótico os oporia de alguma forma, além 

da conotação moral depreciativa ligada ao primeiro? Haveria mesmo definições opostas e 

diferenças concludentes em termos de estrutura?  

Um importante ensaio escrito em 1987, por Susan Sontag, traz algumas questões 

centrais sobre a definição de pornografia e o seu estatuto de gênero literário. Em primeiro lugar, 

o ensaio não é escrito na tentativa de definir a pornografia em oposição ao erotismo. Pelo 

contrário, a autora não problematiza a diferença entre os dois e até utiliza o termo erótico como 

fundido à pornografia. 

Citada acima ao falarmos de Sade, Bercht (2009) também não põe em xeque a questão 

do pornográfico e do erótico. Simplesmente fala sobre a tradição pornográfica abarcando 

autores como Aretino, Sade e Bataille dentro desse legado.  

O próprio livro A invenção da pornografia, também supracitado, traz uma leva de nove 

ensaios nos quais nenhum de seus autores atenta para essa diferenciação, usando, em sua 

maioria, o termo erotismo/erótico de modo a estar dentro da mesma alçada daquilo que seria 

considerado pornográfico.  

Em seu ensaio “A prosa degenerada”, onde trata da escrita de Hilst, Eliane Robert 

Moraes (2003) utiliza os termos “pornografia” e “erotismo”, “literatura pornográfica” e 

“literatura erótica” de forma paralela e ainda pontua, como havia feito Alexandrian, que a 

dificuldade de se estabelecer a diferença entre erótico e pornográfico é reafirmada pelos 

historiadores que preferem tratar os dois termos indistintamente. Inclusive, no livro O que 

é pornografia, de 1984, no qual escreve em parceria com Sandra Lapeiz, apesar do título 
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que insinua trazer uma resposta conceitual, a definição de pornografia não é dada e a sua 

distinção com o erotismo, que protagoniza a primeira página do livro, é dita como bastante 

difícil, senão impossível.  

Vemos assim que no campo da pesquisa desse ramo, salvo algumas exceções, os 

teóricos ou não se preocupam em diferenciar erotismo de pornografia, ou utilizam os termos 

sinonimicamente, como se um provesse do outro sem uma verticalização hierárquica. Não 

seria improcedente dizer que isso se dá pelas indefinições conceituais pelas quais passam 

os dois termos quando classificados como gêneros textuais. Moraes (2003) atesta que um 

gênero deveria ser definido através da reprodução de certos critérios formais, o que, 

necessariamente, nos faria supor a obediência a determinadas normas de composição literária. 

A questão é que traçar esses critérios ao falar de pornográfico e erótico como gêneros distintos 

se faz problemático, porque não há um consenso caracterológico que diferencie a estrutura de 

um ou de outro enquanto gêneros dissemelhantes. Não é à toa que autores são classificados 

como pornográficos por uns e de eróticos por outros. 

Dessa forma, se não há um consenso sobre a diferença estrutural entre erotismo e 

pornografia, por que a alcunha de pornográfico, quando ligada à literatura, ainda causa tanto 

desconforto à Academia? Por que a pornografia ainda é vista como impassível de trabalho 

artístico e por que o termo erótico ainda é preferível para se falar de alta literatura? 

 Discorrendo a respeito disso, Leite Júnior trata dessa questão de erotismo versus 

pornografia, analisando como este debate pode ser entendido a partir de lutas de classes 

simbólicas. Dessa forma, “a representação obscena recebe um rótulo ou outro dependendo de 

seu grau de legitimidade em refletir as expectativas e ideais de determinados grupos 

estabelecidos na hierarquia social” (LEITE JÚNIOR, 2006, p. 22).  

 Leite faz uma analogia interessante com um estudo de Nobert Elias, em seu livro Os 

estabelecidos e os outsiders, publicado em 2000. O autor estuda, em um vilarejo inglês, como 

surgem e se perpetuam as relações de poder e dominação de um grupo sobre outro. Nesse 

vilarejo, o diferencial relevante e gerador de mais conflitos era o tempo e vivência das famílias 

de trabalhadores na localidade. Os mais antigos detinham o controle sobre a rede de 

socialização e mantinham os moradores mais recentes da região em núcleos isolados e 

socialmente estigmatizados como inferiores e perigosos. Seriam então os estabelecidos e os 

outsiders.  Se a questão de quem surgiu primeiro enquanto gênero fosse o determinante aqui, a 

pornografia faria parte então dos estabelecidos, visto que o termo erotismo só vem a surgir no 
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século XIX, sendo a pornografia anterior, originada do termo grego pornographos, significando 

escritos das prostitutas, e é inaugurada como gênero de forma oficial por Luciano no século II, 

escritor grego que lança Diálogo das cortesãs. 

O problema é que desde os seus primórdios a pornografia já é vista como algo perigoso 

por trazer a obscenidade com a função principal de crítica social e política, utilizando-se de 

“ilustrações nas quais os corpos, desejos e atos sexuais são minuciosamente apresentados” 

(LEITE JÚNIOR, 2006, p. 46). Como vimos com Aretino, vozes às minorias eram dadas com 

os diálogos licenciosos entre as mulheres, havia sexo com divertimento e saberes filosóficos, 

além da nomeação popular dos órgãos genitais de forma explícita. O próprio Aretino ficou 

conhecido como o flagelo dos príncipes. O que ocorre é que ao perder as características 

questionadoras do ponto de vista político e passar à característica comercial, a pornografia passa 

a ser controlada e marginalizada por diversos campos dos saberes. Temos, por exemplo, o 

campo da medicina, onde a sexualidade passa a ser distinguida entre sadia e doente e cria-se 

um indivíduo sádico, masoquista, zoófilo, entre tantos, que vêm a ser considerados perversões 

e passam a assombrar o imaginário do Ocidente, povoando das fichas policiais e relatórios 

clínicos aos programas sensacionalistas de televisão (LEITE JÚNIOR, 2006, p. 31). Temos 

também o jurídico com decretos que regulamentaram e até proibiram conteúdos pornográficos, 

trazendo para tal termo sempre uma conotação negativa. Acima abordamos a legislação 

brasileira, que em decreto de 1970 traz como pornografia qualquer publicação ou exteriorização 

contrária à moral e aos bons costumes que explore a sexualidade.  

Mais recentemente, um novo ato na internet desperta discussões sobre leis e punições 

pelo mundo, já tendo o Reino Unido criminalizado a prática. Trata-se do vazamento de fotos e 

vídeos de nudez e conteúdos sexuais, geralmente, frutos de relacionamentos acabados, onde 

pessoas tentam retaliações do tipo contra os ex-parceiros. O fato é que o crime no Reino Unido, 

e como já era conhecido em outras partes do mundo, foi batizado de Porn Revenge, ou em 

português, Pornografia de Vingança. Observe que raramente temos decretos ou crimes que 

levam em sua alcunha legislativa o termo erotismo. Percebemos uma divisão entre sexualidade 

correta e criminosa. Quem seria o estabelecido e o outsider?  

A questão do Porn Revenge pode levar o leitor a considerar algo interessante. Talvez a 

questão do pornográfico se desse enquanto evasão de privacidade. Pensemos em um vídeo, ou 

qualquer material de cunho sexual, produzido com a intenção da permanência no foro privado. 

Na perspectiva social, não seria equivocado afirmar que teríamos aí um fenômeno que não 
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caracterizaria a pornografia e que poderia, sem nenhum problema, ser designado como um 

fenômeno erótico. Ao extrapolar as barreiras do privado e atingir o foro público a produção 

passaria a provocar um efeito pornográfico, uma vez que colocaria à mostra de todos o que foi 

feito com uma intenção privativa.  

No entanto, com tal consideração, voltamos à relativização do uso dos termos erótico e 

pornográfico ligada a questões outras que não as características estruturais. Estender esse 

critério de distinção para a literatura e o objeto livro em si é um tanto quanto questionável, ao 

passo que entraríamos no campo da intencionalidade autoral, campo este movediço e muitas 

vezes falacioso.  

O que quero dizer é que a questão se faz inconclusa, porque é fato que não podemos 

afirmar nada peremptório a respeito da intenção de um autor por trás de uma obra, já que 

estamos lidando com subjetividade. Por outro lado, ao escrever e publicar um livro, não é 

questionável dizer que o autor deseja ser lido, ou seja, deseja atingir o foro público, seja seu 

alvo a elite ou a massa. Dessa forma, mesmo sendo lido em um contexto privativo, o livro foi 

feito para ultrapassar as barreiras do privado e ser consumido. Poderíamos, então, tachar 

tranquilamente todas as obras de temática sexual que são escritas com a intenção de serem 

publicadas de pornográficas e não eróticas. Porém, na prática a ideia não procede e a distinção 

não é feita a partir do binarismo público/privado, mas, sim, de que espécie de público, de grupos 

de pessoas, se está falando. Um público seleto e erótico e um público vulgar, nos mais amplos 

sentidos da palavra, e pornográfico. 

Sigamos com Leite, que traz a discussão de que, da mesma forma que o grupo estudado 

por Elias, a representação da sexualidade estaria inclusa na discussão entre campos 

estabelecidos e outsiders, a nossa pornografia e erotismo: 

 

Insinua-se nessa distinção uma tentativa de separação precisa não apenas entre o 

universo imaginário da natureza (apetites do corpo, excrementos, paixões violentas, 

órgãos em “liberdade total” e demonstrações explícitas – pornografia) e o de cultura 

(desejos direcionados, predominância das mentes educadas e corpos treinados – 

erotismo), mas também uma diferenciação qualitativa, entre grupos estabelecidos e 

outsiders, de hábitos e atitudes para com o sexo e suas representações. Os primeiros 

“deleitam-se” no erotismo, enquanto os segundos “chafurdam” na pornografia. Assim 

como disse o escritor francês Alain Robbe-Grillet: a pornografia é o erotismo dos 

outros (Abreu, 1996: 16). Nesta frase pode-se notar a crítica à ideia de uma concepção 

elitista na qual “a minha vida sexual (e do meu grupo) ” é saudável, segura, bela, 

repleta de sentimentos e verdadeiramente prazerosa – erótica; enquanto “a dos outros” 

é promíscua, pervertida, animalesca, vulgar, grotesca e frustrante, ou seja, 

pornográfica. (LEITE JÚNIOR, 2006, p. 33) 
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O autor vai além, ao afirmar que, na verdade, a pornografia seria o erotismo das massas 

e dá como exemplo as imagens do fotógrafo americano Robert Mapplethorpe. Esse fotógrafo 

trabalhou em sua carreira com fotos de vários temas, como flores e retratos de pessoas famosas, 

porém, é principalmente conhecido por suas fotos de cenas masoquistas de grupos gays da 

cultura underground de Nova York. Nesse período o foco da sua atenção artística eram as 

práticas sexuais não convencionais, tais como a ingestão de urina, o chicoteamento e a tortura 

dos órgãos genitais, alcançando o auge nos anos 1977 e 78. Houve uma batalha judicial de um 

museu de Cincinnatti (EUA), para poder expor as fotos do Portifólio X, nome que foi dado às 

tais imagens reunidas. Para muitos museus, curadores, artistas e intelectuais, as fotos de 

Mapplethorpe são, antes de tudo, obras artísticas e, como tais, deveriam ser avaliadas, 

compreendidas, expostas e apreciadas como exemplo de arte erótica. Já alguns críticos e muito 

do público não especializado consideraram que as fotos não passavam de imagens apelativas, 

grosseiras, ofensivas e de gosto duvidoso. Pornografia pura e simples. 

 É interessante notar que o mesmo objeto foi discussão de classificação distinta. Sendo 

defendido como erótico para justificar a sua exposição e de pornográfico para justificar o seu 

banimento.  Leite enfatiza que para o autor/produtor, a questão toda é conseguir que tanto a 

imprensa quanto a opinião pública e as autoridades legais e morais vejam as fotografias 

polêmicas não como pornografia, porque esta carrega o peso da sexualidade excluída, mas 

como erotismo, pois este pode fazer parte do universo da representação sexual socialmente 

legitimada. Afinal, raramente se utiliza a expressão “arte pornográfica” (LEITE JÚNIOR, 2006, 

p. 34). Esse caso mostra que até mesmo dentro de outros meios semióticos o tachar de erótico 

e pornográfico não está ligado a diferenças estruturais e de características peculiares, mas sim 

a uma questão moral e de legitimidade social: um mesmo objeto e conteúdo ser tachado de 

erótico para ser artisticamente aceito e de pornográfico para ser esteticamente e moralmente 

rebaixado. 

Leite também alude à questão literária quando diz que ao tornarem-se clássicos da 

chamada literatura erótica, tais obras podem ser vendidas e lidas por qualquer pessoa que se 

disponha a pagar por elas, pois agora estão referendadas por artistas de renome e estudos 

acadêmicos. Se na época do lançamento ou em alguma fase histórica de determinado país eram 

tidas como outsiders, ao receberem o título de “arte erótica”, ganham a honra de não mais serem 

perseguidas pela lei e a moral. (LEITE JÚNIOR, 2006, p. 38) 



53 
 

Assim, vemos com Leite que o fervor em separar e classificar erotismo de pornografia 

é, na verdade, não uma questão de diferenciar dois gêneros independentes e de características 

diferentes, mas sim uma luta por legitimar um poder estabelecido através da distinção social. A 

pornografia não é só o sexo dos outros, mas das classes populares, das massas e, como o autor 

mesmo diz ao citar Bourdier (1983), “de todos aqueles que não possuem “capital cultural”, não 

pertencendo às esferas que mantêm o monopólio do chamado gosto legítimo” (LEITE JÚNIOR, 

2006, p. 35). 

Arrisco dizer que a Academia internalizou esse pensamento. Os mesmos excessos 

sexuais que se encontram nas produções de massa estão também presentes naquelas voltadas 

para a elite tanto intelectual quanto socioeconômica. Recordemos a crueza de Sade, as páginas 

de livros como A fugitiva de Anaïs Nim, às quais o leitor pode voltar para se deleitar apenas 

com cenas que provocam o prazer libidinoso, e o nosso próprio objeto de estudo, Hilda Hilst, 

que não economizou no palavreado chulo típico dos “excessos” pornográficos. A diferença é 

que enquanto estes são direcionados para uma elite que a Academia faz questão de separar do 

que é de massa, classificá-los de pornográficos é motivo de questionamento, pois a pornografia 

também é o nome dado à representação sexual dos pobres de espírito, cultura ou dinheiro.  

Isso nos leva inevitavelmente ao que nos alerta Foucault (2013), em A ordem do 

discurso. Ao falar das formas de controle do discurso, que devem seguir uma ordem 

determinada através de instituições, podendo-nos chamá-las de grupos específicos, como o 

jurídico, o médico, o científico (e por que não o acadêmico?), o filósofo nos diz que a produção 

do discurso é controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de 

procedimentos que têm por função desviar seus poderes e perigos, além de dominar seu 

acontecimento aleatório. Uma dessas formas de controle seriam os procedimentos de exclusão, 

sendo para o filósofo o mais evidente o da interdição. Foucault nos diz: “sabe-se bem que não 

se tem o direito de dizer tudo, que não se pode falar de tudo em qualquer circunstância, que 

qualquer um, enfim, não pode falar de qualquer coisa” (FOUCAULT, 2013, p. 9). O autor nos 

introduz a partir desse raciocínio aos três elementos da interdição: tabu do objeto, ritual da 

circunstância, direito privilegiado ou exclusivo do sujeito que fala. 

 Parece-me que essa teoria foucaultiana muito nos ajuda a entender os maus olhos com 

os quais a Academia enxerga o uso do termo pornografia dentro do campo da arte. Nos 

atenhamos, aqui, no caso de obras e autores de alta literatura. Como falei de início, se, 

simplesmente, tivesse optado por atrelar à obra de Hilst, aqui analisada, o termo erotismo, toda 
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essa discussão provavelmente não se faria necessária. Porém, como também vimos a partir de 

Leite, a representação obscena acaba por ganhar um rótulo ou outro dependendo da sua 

legitimidade em determinados grupos estabelecidos na hierarquia social. Pornografia está 

ligada à mácula das massas e, consequentemente, da depreciação da elite artística. A interdição 

aqui se faz clara, bem como os seus três elementos facilmente identificáveis. O tabu do objeto 

seria a pornografia, aquilo que não se pode falar. O ritual da circunstância seria a Academia, 

que simbolizaria aí o ambiente e a circunstância na qual a pornografia não poderia ser falada. 

E, por fim, o direito privilegiado ou exclusivo do sujeito entraria aí como os escritores da alta 

literatura, que não teriam o direito de falar do tabu pornografia, assunto da massa e não da elite 

intelectual, dentro das circunstâncias acadêmicas. No caso de Hilda, além de sempre ter tido 

fama de hermética, ainda temos uma mulher se aventurando sem pudores em um ramo há muito 

de domínio masculino.   

 Podemos concluir com o exposto, que a preferência do termo erotismo pela Academia 

está ligada a um medo de macular o cânone e seus escritores integrantes. Ao longo desse 

capítulo, vimos que a crítica não nos apresenta uma diferença estrutural que teoricamente 

legitime a pornografia e o erotismo como gêneros textuais diferentes. A maioria traz um como 

sendo vertente do outro sem uma verticalização hierárquica. As tentativas de estudiosos de 

conceituar a pornografia lançam mão de um caráter reducionista que reproduz o discurso 

marginalizante do pornográfico e elevado do erótico.  

 O intuito de toda a discussão acima é mostrar que a questão do erotismo e pornografia, 

literariamente falando, e até mesmo em outros meios semióticos, é intrincada. Eles estão 

entrelaçados, entranhados de um jeito que é quase impossível dizer onde um começa e o outro 

termina. No plano estrutural podemos dizer que tentar diferenciar pornografia de erotismo nos 

leva a uma situação de aporia.  Justamente por isso, os teóricos em sua maioria não se 

preocupam em fazer essa distinção e até os usam sinonimicamente.  As distinções existentes 

não são pautadas em aspectos caracterológicos, mas sim de cunho moralista, ou se são, não nos 

permitem utilizar esses seus critérios para dizer que um texto seria erótico por determinados 

motivos e pornográfico por outros, pois há quem tratará aquele por pornográfico e este por 

erótico alegando talvez os mesmos argumentos estruturais. 

  Não quero aqui dizer que não há nenhuma diferença entre pornografia e erotismo. 

Existe, sim, mas ela está balizada na questão moral presente no imaginário simbólico ocidental, 

que vilaniza a pornografia por ser ameaçadora da contenção da ordem social. No cenário sexual 
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ideal do mundo pornográfico não há contenção, limites ou normas e isso é inadmissível em uma 

sociedade obcecada pela ordem. Já o mesmo imaginário simbólico traz o erotismo ainda dentro 

dessa contenção - passível de controle - e se há ameaça de contenção da ordem, nada mais 

conveniente que ligá-la a um movimento particular das massas, controlando-o a partir de 

processos de exclusão como a interdição mencionada por Foucault. A academia parece ter 

absorvido essa prática de maneira a haver uma certa ressalva em tachar de pornográficos 

trabalhos de arte, dando preferência ao termo erótico, mesmo que não se possa justificar isso 

estruturalmente.  

 O mesmo questionamento poderia se virar contra o presente trabalho e indagar o porquê 

de atrelar o termo pornografia à obra de Hilda Hilst, aqui estudada, se a minha análise será de 

cunho textual e afirmo que estruturalmente não há diferenças entre pornografia e erotismo. Em 

primeiro lugar, a análise será feita sem se prender à rigidez de classificações. Não tenho a 

pretensão de afirmar a partir desse estudo que Hilda deve ser classificada como escritora 

pornográfica e não erótica. A grande questão é o porquê de sua escrita não poder ser vinculada 

à pornografia. Sendo assim, o que pretendo fazer é analisar uma de suas obras sob o viés do 

pornográfico. 

 A escolha desse caminho se deu, primeiramente, porque a própria autora utilizou o 

termo pornográfico para designar a sua trilogia. Além disso, a questão moral ligada aos dois 

termos também é um fator de influência. Não corroboro com a ideia de que a literatura preserva 

os discursos pré-estabelecidos. Ela desorganiza-os, transgride e questiona a ideologia vigente. 

Por esse motivo, mesmo não coadunando com a ideia de que erotismo e pornografia se oponham 

enquanto gêneros textuais, o estudo abordará a obra analisada à luz da pornografia, por ter como 

objetivo fugir da condescendência acadêmica em relação ao tema e validar o caráter de 

renovação de um gênero visto como antiestético, encontrando, também, mais pertinência no 

termo quando do caráter transgressor e desagregador da ordem trazido por Hilda Hilst e sua 

obra. 
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CAPÍTULO 3 – HILDA HILST SOB O OLHAR DO PORNOGRÁFICO 

 

 

3.1 Contos d’escárnio. Textos grotescos entre as zonas da pornografia 

 

No subcapítulo intitulado “A produção bandalheira de Hilda Hilst”, presente no capítulo 

que principia este trabalho, falei um pouco sobre as três obras que compõem a trilogia 

novecentista da escritora, abordando a recepção da mídia e da crítica e me atendo também a 

alguns pontos de análise.  Dessa forma, o leitor pôde entrever o mundo representado em Contos 

d’escárnio. Textos grotescos, objeto de análise do presente estudo. Uma breve síntese do enredo 

foi feita, falou-se um pouco sobre seu contexto de produção, seu narrador, Crasso, além de 

alguns aspectos problematizados nos três livros de um modo geral, como a crítica ao mercado 

editorial e o ataque à literatura canônica. Entremos, então, na proposta aqui lançada e 

analisemos o modo como Hilst trabalha os elementos de sua estética nessa obra através do 

diálogo com o universo da pornografia. 

 Dominique Maingueneau (2010), em seu O discurso pornográfico, analisa o 

dispositivo pornográfico como um todo, porém, utiliza como foco de sua análise a literatura 

pornográfica. Dentro de sua abordagem, o filósofo divide a pornografia em três zonas. A 

primeira delas é a canônica, que abrange a maior parte da produção dentro desse gênero. Há aí 

a representação de atividades sexuais compatíveis com os princípios gerais da sociedade, 

pretendendo estar em conformidade com normas gerais de interação e com as crenças comuns 

sobre o que seria uma prática sexual “normal”. 

 Ela ainda segue dentro do princípio da satisfação compartilhada, uma espécie de desejo 

e prazer mútuos. A pornografia canônica se apoia na Natureza e se enquadra dentro de um 

discurso higiênico. Podemos considerar que equivale ao que Leite Júnior (2006) chama de gozo 

legítimo, dentro de uma perspectiva mais convencional do sexo, que dá margem a uma 

sexualidade tida como sadia e outra como doente. É a partir dela que surgiriam, assim, as noções 

de práticas normais, patológicas e perversas.  

A segunda zona seria a pornografia tolerada, aquela que não contravém ao princípio de 

satisfação compartilhada, mas que exibe práticas julgadas como anormais aos olhos do 

socialmente instituído. Geralmente, há redes, tribos e comunidades que consomem esse tipo de 
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pornografia e estão unidas pelo status de postos à margem. O sadomasoquismo poderia ser um 

exemplo disso. 

Já a terceira zona seria a pornografia interdita. Ela não só infringe os princípios de 

satisfação compartilhada e “normalidade”, como também a Lei. Seria o caso da pedofilia e do 

estupro, por exemplo. Essa produção circula à socapa no interior de grupos e redes mais ou 

menos fechados. 

Maingueneau organiza as três zonas de produção da pornografia num quadro semelhante 

ao que podemos ver abaixo: 

 

 

Pornografia Satisfação compartilhada Normalidade Legalidade 

Canônica + + + 

Tolerada + ˗˗ + 

Interdita ˗˗ ˗˗ ˗˗ 

 

 

Temos que levar em consideração que os quesitos normalidade e legalidade variam no 

que diz respeito à questão histórica e cultural de cada país. Foquemos no contexto no qual 

estamos inseridos e observemos, então, como Hilda trabalha com a pornografia em Contos 

d’escárnio através dessa ótica. Diante das diversas cenas sexuais que encontramos no livro, 

podemos afirmar que Hilda permeia as três zonas de produção pornográfica na representação 

de relações sexuais dentro de seu texto.  

Como exemplo da pornografia canônica, temos os próprios intercursos sexuais de 

Crasso, narrador/personagem. Apesar de sua vida desregrada e ativamente abundante no quesito 

sexo, a maioria dos relatos de Crasso sobre suas experiências sexuais se enquadram dentro da 

satisfação compartilhada, uma vez que se relaciona com mulheres que correspondem 

ardentemente aos seus desejos. Também estão dentro da normalidade, sendo heteronormativas 

e monogâmicas, claro que monogâmicas não no sentido da prática regulamentada 

antropologicamente de só se ter um cônjuge, e sim no momento do intercurso, ou seja, com 

apenas uma parceira ao mesmo tempo. Quando falo, ainda, da heteronormatividade como 

representante da normalidade, não rotulo a prática homossexual como anormal. Ela passa pela 
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questão da variação mencionada acima. Vista como patologia e amplamente reprimida há algum 

tempo atrás, atualmente, é considerada uma prática normal, exceto dentro do discurso pautado 

na moral conservadora e de caráter religioso que caem na celeuma do certo e errado e ainda 

condenam a homossexualidade como algo não natural, discurso esse que não nos serve de 

parâmetro aqui. 

Em relação à pornografia tolerada podemos enfatizar o tema do sadomasoquismo em 

dois episódios, sendo que o segundo acaba por ter seu desfecho dentro da pornografia interdita, 

já que acaba em um crime.  

Usei a expressão “a maioria” quando me referi às experiências de Crasso como 

integrantes da pornografia canônica por que uma cena em especial foge dos preceitos sociais 

da normalidade e flerta com a prática do sadomasoquismo. Esse tipo de interação sexual não 

está na alçada da pornografia canônica, segundo Maingueneau, porque apesar da satisfação 

partilhada, situa-se no âmbito dos comportamentos sexuais que a opinião pública julga como 

“bizarros” ou “perversos”.  

Crasso, ao sair pela primeira vez com uma mulher chamada Otávia, é solicitado a agredi-

la na cama. Pela descrição de nosso narrador, que enfatiza o seu relato com as palavras “surra” 

e “bofetão”, podemos perceber que não se trata de meras palmadas em meio ao sexo:  

 

 

Ela me disse: me dá uma surra. Entendi que era uma surra de pau. E fui metendo, me 

aguentando longamente para não esporrar [...] ela me interrompe a meditação ativa, 

dura e disciplinada: surra, amor, eu disse. Surra, meu bem. Então entendi. Meti-lhe a 

mão na cara quatro, cinco vezes. Otávia rosnava langorosa. A cada bofetão um ruído 

grosso e fundo. (HILST, 2002, p. 17) 

 

 

 

A segunda cena não faz parte das memórias lúbricas relatadas por Crasso, mas sim de 

um de seus contos que aparecem de relance na narrativa, tendo por nome “Conto de Crasso em 

depressão”. Já nas primeiras linhas temos um homem chicoteando as coxas de uma mulher, que 

em sangria pede mais. Os dois têm diálogos bizarros sobre soldados que gozam ao explodir a 

cabeça de outros no Vietnã. Ao mesmo tempo, o homem lambe as coxas da mulher, repetindo, 

todo lambuzado, que adora sangue, enquanto ela replica que adora ser sangrada. Não temos 

cena sexuais em si neste conto, porém toda a atmosfera é sexual.  A mulher parece ávida por 

sexo, diz só assistir a filmes pornôs, ao ser questionada pelo homem sobre já ter visto um filme 
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de Polanski, e quando ele a pergunta quanto ela gostaria de receber para ser esfaqueada, ela 

simplesmente responde: “se eu gozar, não quero nada não, bem” (HILST, 2002, p. 91). O conto 

termina com o homem esfaqueando a mulher sob os lençóis. Enquanto ela grita, ele clama 

amiúde para que ela goze. Os gritos cessam e o conto acaba com a frase “goza, vá”.  

Aí temos o ultrapassar da prática sadomasoquista e o resgatar do sadismo, literalmente 

derivado do Marquês de Sade. Hilda nos remete à pornografia libertina, em especial, à sadiana, 

na qual banhos de sangue e orgasmos se misturavam. Os libertinos surgiram no século XVI e 

inicialmente se rebelaram contra a igreja, contestando os valores religiosos e seu controle sobre 

os prazeres humanos. A liberação dos costumes e práticas sexuais até as últimas consequências 

torna-se característica da filosofia libertina e novas peculiaridades vão sendo adicionadas às 

suas obras como a crueldade, o suplício, a tortura, a dor e o crime (MORAES, 1992). Indo além 

da zona tolerada, Hilda ambienta prazer e horror através do conto de Crasso, aludindo à Sade e 

à pornografia que peralteia pela zona interdita: a libertina. 

No entanto, a pornografia interdita pode ser encontrada mais concretamente em Contos 

d’escárnio. Textos grotescos através de dois temas socialmente ácidos: a pedofilia e o incesto. 

Temos o personagem Vladimir, ou Vlad, como refere-se Crasso a seu tio. O “tio Vlad” tinha 

uma tara sexual por Tavim, menino de quatorze anos, “discreto, fino, filho de dona Vivalda, 

uma viúva tristinha, ancuda, cheia de cacoetes” (HILST, 2002, p. 24). Tavim era coroinha e 

chamava atenção pela sua beleza de serafim. Todas as tardes o garoto ia tomar um lanche na 

casa de Vlad, e logo se soube que assediava o menino. Crasso, ainda uma criança de dez anos, 

começou a desconfiar por uma cena que presenciara depois de um dos lanches: 

 

 

[...] eu , tio Vlad e Tavim fomos colher mangas. Tavim subiu numa escada para tentar 

colher as mais altas e eu estava de cócoras no chão tentando colher as que 

despencavam. Tio Vlad segurava a escada para Tavim e vi quando o moço ia descendo 

e a cara do tio Vlad afundando nas nádegas do dito cujo, o nariz enterrado no rego da 

calça da beleza. Aí pensei: xii... coisa esquisita, isso de cheirar cu não é comigo não. 

Fiquei atento. (HILST, 2002, p. 24) 

 

 

 

A história tem seu desfecho com o padre, já desconfiado da bolinação, indo conversar 

com Vlad. Crasso diz ter escutado toda a conversa e ter visto o tio muito pálido e atarantado. 

Vlad passa a noite sem dormir, dando passos nervosos e conversando sozinho. Crasso só 

entendia a palavra beleza balbuciada repetidamente em tom de comoção. Tavim some por 
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algum tempo, até que em uma tarde Crasso diz que: 

 

 

[...] estava junto aos peões vendo ferrar os cavalos quando apareceu Bocó, um cara 

boca fofa, mirrado, muito do bobo. Bocó gritou: seu Vlad tá morto com a minhoca pra 

fora lá na Gota do Touro. [...] morto, Bocó? Morto?! É, e o Tavim tá lá de boca aberta, 

todo duro e de olho esbugalhado. Parece que empedrou. (HILST, 2002, p. 26) 

 

 

 

Como não temos outros relatos de Crasso sobre o comportamento pedófilo de Vlad para 

com outras crianças ou até mesmo para com ele, podemos cogitar que, à semelhança de 

Humbert Humbert, do romance Lolita5, o qual durante toda sua vida só nutriu paixão pela 

menina Dolores, Vladimir alimentasse uma paixão por Tavim. Suas últimas palavras antes de 

morrer foram “beleza, beleza”, e Crasso diz que certamente foi com entonação comovida como 

ouviu naquela noite. Porém, a pedofilia embala o ocorrido e como não temos a satisfação 

partilhada, a normalidade e ainda por cima trata-se de uma prática que infringe o campo da 

legalidade, podemos ver o uso da pornografia interdita feita por Hilda aí. 

 A autora vai mais além com o tema no seu primeiro livro da trilogia, O caderno rosa 

de Lori Lamby (1990), pois extrapola, por meio da pedofilia, um dos elementos que 

Maingueneau atribui à pornografia interdita, que é a satisfação partilhada. Lori não incorpora o 

papel da criança vítima cuja sexualidade é violada. Ela sente prazer e deseja ter prazer junto 

com os “tios” que a visitam. Ela chega a ficar ansiosa pela volta de alguns deles para poder ser 

lambida e ter prazer outra vez. Talvez por isso o livro tenha causado tanta polêmica e repulsa e 

seja considerado perturbador para muitos.  

 Outro tema que podemos encontrar em Contos d’escárnio. Textos grotescos e que 

mostra como a pornografia interdita está presente no trabalho de Hilda é o do incesto. É 

interessante lembrar que mesmo sendo uma prática abominada pela sociedade de forma quase 

unânime, o incesto consensual não é considerado um ato criminoso em todo o mundo. Há países 

onde é proibido por lei, como a Áustria e Romênia, por exemplo, mas em países como França 

e Portugal, a legislação não criminaliza a relação incestuosa concebida consensualmente entre 

dois adultos. No Brasil, o mesmo se dá. Apesar de ser moralmente condenado e civilmente não 

                                                           
5 Coincidentemente, o primeiro nome de Nabokov, autor de Lolita, é Vladimir. Crasso, ao apresentar seu tio 

Vlad na história, inicialmente, se questiona e diz não fazer a menor ideia do porquê ele se chamava Vladimir. 

Depois se recorda que a mãe de seu tio era apaixonada por um pianista famoso chamado Vladimir Horowitz, que 

de fato existiu fora da ficção. 
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permitido, pois a união civil é proibida, não é crime, portanto, não é ilegal ou penalmente 

punível quando se trata de adultos em consenso. Dessa perspectiva só não teríamos aí o 

princípio da normalidade, uma vez que é socialmente condenável, assim, talvez pudéssemos 

situar o incesto como pornografia tolerada. Porém, se o ato envolver um adulto e um parente 

menor de idade, enquadrar-se-á em abuso de menor, sendo qualificado como crime hediondo, 

quebrando as barreiras da legalidade e, assim, se situando na zona interdita. 

 Em Contos d’escárnio temos um outro conto presente já quase no final da narrativa. O 

conto se chama “Conto de Crasso” escrito, como atesta o título, pelo nosso 

narrador/personagem. O conteúdo da história se dá aos moldes do complexo edipiano. Junior, 

de dezesseis anos, portanto um menor, é completamente apaixonado por sua mãe, que sabedora 

de tal fato, trata de iniciar o rapaz nas questões sexuais: “sentou-se na sua linda poltrona de 

cetim perolado, abriu suas magnificas coxas rosadas e colocando um cacho de uvas purpúreas 

nos seus meios sagrados, disse-me: chupe-as, até encontrar o paraíso” (HILST, 2002, p. 105). 

Aparentemente, Júnior é criado sem pai, e sua mãe parece ser mulher de sexualidade 

extravagante, sem pudores e sem sentimentalismo. O garoto descobre que ela tem tendências 

lésbicas ao vê-la beliscando os mamilos de uma prima. Em uma crise de ciúmes e enfurecido, 

o rapaz despeja suas queixas e é repreendido por sua falta de controle:  

 

 

Ma, você não pode fazer isso comigo. Ela: o quê? Eu: isso de bolinar mulher. Sentou-

se naquela mesma poltrona de cetim perolado e agora muito séria e de coxas fechadas 

disse-me: todos os chamados sentimentos intensos são dolorosos. E é muitíssimo 

normal o que ocorre com você nesse momento. Entendo tudo, Júnior, mas detesto 

cenas. E se você se aborrece porque além de filhos gosto um nadinha de mulheres, 

acho demais, será preciso uma terapia de apoio. Concordei. Apoio era com ela mesma. 

Abriu novamente suas magnificas coxas (desta vez sem uvas) e suspirou gemendo: 

aqui mais em cima, meu amor, aqui Júnior, e empurrava docemente minha cabeça de 

cachos dourados na direção adequada. Foram semanas felizes. (HILST, 2002, p. 105) 

 

 

 

Vemos aí o sarcasmo de Hilda sugerido pela fala de Ma, ao ameaçar procurar uma 

terapia de apoio para o filho, não por traçar relações sexuais com a própria mãe, o que para ela 

estava dentro da normalidade, mas por nutrir uma paixão por ela que pudesse vir a monopolizá-

la, a impedi-la de outros prazeres sexuais do qual ele não fizesse parte. A relação entre os dois 

já seria digna de terapia, mas para Ma só viraria algo fora dos limites do sadio se a sua liberdade 

fosse privada. Também, pela assertiva de Júnior, não sabemos se a terapia de apoio seria 
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realmente psicanalítica ou regida pela própria Ma com seus métodos pouco ortodoxos de apoiar 

o filho.   

Ao longo da descrição de Júnior sobre sua paixão e dias vividos com sua mãe, vemos 

que a relação não se limita à passividade de Ma ao receber sexo oral do filho, mas também 

vemos o intercurso sexual por meio da penetração: “eu tocava levemente o seu sagrado meio e 

ela encharcava a minha mão, ávida Ma, rainha, estrela, Sírius radiosa. Às vezes dizia-lhe isso 

mesmo na hora de meter meu pênis na sua cona santa: rainha estrela Sírius radiosa” (HILST, 

2002, p. 107). 

Algo interessante é que junto aos diálogos de Ma e Júnior, Hilda, por meio de Crasso, 

adiciona diálogos sobre a literatura clássica. Ma é apaixonada por Lord Byron. Eles liam 

“Childe Harold” e juntos, em um de seus passeios pelo campo, dialogam sobre o poeta. Júnior 

defende seu gosto por Shelley, a quem considera bem superior. Ma encerra a discussão dizendo: 

“Byron foi um dos nossos, querido, amava a própria irmã” (HILST, 2002, p. 107). A literatura 

clássica sendo mais uma vez inserida por Hilst ao lado da transgressão, do lúbrico, vil e 

moralmente condenável. 

Uma das cenas que mais jogam com elementos comuns à pornografia e seu caráter 

muitas vezes inverossímil para representar um mundo sem limites sexuais é a parte onde em 

um de seus passeios pelas pradas com Ma, Júnior conta que: 

 

 

Ma deitada nas gramíneas e eu embevecido examinando detalhadamente sua linda 

vagina iluminada pelo sol poente [...] ela gemente [...] vi aterrado um par de botas 

escuras roçando a cintura de Ma. Deitado de bruços, trêmulo, rubro, perguntei ao dono 

daquelas botas o que fazia ali. A mais ou menos um metro e oitenta das botas uma voz 

expressou-se: como é bonita essa dona. Ma abriu seus admiráveis olhinhos de um 

verde de folhinhas novas, abriu também suas deleitáveis coxas e disse rouquenha: vem 

também, grandão, vem. Fiquei perplexo, mas também teria dito o mesmo. O homem 

era belíssimo. Ele tirou prontamente botas e calças e ordenou: chupa os peitos da dona, 

garoto, eu meto. O pênis do homem era um mastruço róseo, estupendo. Chupei 

enquanto pude os peitos de Ma mas aquilo não acabava mais. Sentei-me bicudo numa 

pedra mais adiante [...] (HILST, 2002, p. 107) 

 

 

 

Nessa parte do conto, em especial, vemos uma certa inverossimilhança usada para que 

as cenas de sexo ocorram. Quais as chances de um homem desconhecido aparecer do nada, no 

meio de uma transa entre mãe e filho, e ser convidado a participar de tudo na maior 

naturalidade? Além de atuar plenamente dentro da pornografia interdita, que conflita 
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deliberadamente com as normas sociais dominantes, através do tema de uma relação incestuosa 

com um menor, Hilda faz uso de um artifício enfatizado por Maingueneau (2010) como sendo 

característico do discurso pornográfico em geral: o relato pornográfico não cessa de tornar 

possíveis as relações impossíveis de que se constitui o cotidiano.  

Segundo o autor, os personagens estão sempre disponíveis, independentemente da 

relação que se possa estabelecer, não importa em que lugar ou momento, a chegar a seu termo 

para a satisfação dos parceiros. Dessa perspectiva “podemos dizer que a pornografia é 

radicalmente transgressora, no sentido de que está destinada a subverter a multiplicidade de 

fronteiras sociais e psicológicas que estruturam as relações sexuais efetivas” 

(MAINGUENEAU, 2010, p.60). Assim, para Maingueneau, a inverossimilhança do relato 

pornográfico não deve ser vista como um defeito, de forma a achar que os autores não tivessem 

sabido elevar o nível de sua escrita, pois antes de tudo ela é uma condição do seu 

funcionamento.  

Claro que estamos pondo em análise um conto escrito e imaginado por Crasso, por sua 

vez personagem imaginado por Hilda. O livro inteiro é metaliterário. No entanto, Crasso quer 

ser escritor de bandalheiras e Hilda mostra como o personagem sabe utilizar os elementos 

comuns à pornografia para desenvolver a sua escrita. Se quisermos um exemplo desse uso da 

ferramenta pornográfica feita “diretamente” por Hilda, é só nos remetermos à vida do próprio 

Crasso, regada de acontecimentos sexuais dos mais improváveis. Evoquemos o modo como 

Crasso conhece Clódia, personagem que vira uma espécie de parceira sexual fixa, mesmo sem 

as amarras da fidelidade.  

O encontro dos dois se dá na igreja, enquanto Crasso mesmo pensando em sexo, paus e 

conas, reflete sobre a sua vida e o quão sem sentido tudo se faz. De repente, avista Clódia na 

igreja, moça extremamente bonita, que chora pela perda de sua amante, mulher com quem 

mantinha relações e que simplesmente partiu a deixando para trás. Crasso, já extremamente 

excitado com a aparição de Clódia, esquece suas reflexões e a aborda, de início polidamente, 

convidando-a para almoçar. Depois de alguns whiskies, descobre que Clódia gosta de mulheres, 

mas de homens também, é museóloga e sua especialidade é pintar nada mais nada menos que 

vaginas. O diálogo que compreende esse primeiro encontro, onde haviam acabado de se 

conhecer, é extremante direto: 
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Você gosta tanto assim de cona? Não gosta de pau não? Ofendeu-se. Aguinha nos 

olhos incompreensão de homens e mulheres. De todos. [...] Clódia, não tenho nada 

contra vaginas, não. [...] pensei, já sei: é uma lambe-cona. [...] pois encontro uma 

Clódia na igreja aos prantos, linda, linda, penso que está chorando porque perdeu a 

mãezinha ou o marido, e sabem por que ela estava chorando? Porque sua amante, uma 

moçoila nadadora dona da mais exígua mas perfeitíssima vagina, segundo me diz 

Clódia, atravessara hoje o Atlântico. (Não a nado, de navio mesmo.) Às nove da 

manhã, em lua de mel com seu marido, um famoso tenista. [...] Tem um retrato dela 

aí? Quero dizer, tem a vagina dela pra dar uma olhada? Sorriu. E pelo sorriso vi que 

gostava de pau também. (HILST, 2002, p. 35) 

 

 

 

Logo depois desse diálogo já somos informados da relação pouco convencional de 

Clódia e Crasso, tendo como núcleo, obviamente, o sexo. Os questionamentos sobre a 

possibilidade de na vida real se encontrar, numa igreja vazia, uma linda mulher com tendências 

lésbicas que pinta vaginas, mas também gosta de “pau” e que vire sua amante do sexo, também 

podem ser feitos e nos remetem ao pensamento de Maingueneau sobre o relato pornográfico, 

que tenta de toda forma tornar possível acontecimentos insólitos para que o ato sexual seja 

atingido.  

Tal linha de pensamento nos leva a Susan Sontag (1987), que em seu ensaio 

“Imaginação pornográfica” já discutia esse caráter de irrealidade e fantasia que permeia a 

literatura pornográfica. Ela atesta que isso não desqualifica esse tipo de literatura, e sugere que 

pensemos em outro tipo de obra, em outra espécie de “fantasia”, fazendo assim um paralelo 

com a ficção científica. Sontag afirma que a paisagem irreal e a-histórica onde a ação é situada, 

o tempo peculiarmente congelado em que atos são desempenhados, ocorrem com a mesma 

frequência na ficção científica e na pornografia.   

A autora diz que não há nada de conclusivo no fato bem conhecido de que a maioria dos 

homens e das mulheres não é capaz das proezas sexuais representadas na pornografia. O 

tamanho de órgãos, o número e a duração de orgasmos, a variabilidade dos poderes sexuais, 

bem como o total de energia sexual são grosseiramente exagerados, porém, ela retruca que, da 

mesma maneira, as naves espaciais, incontáveis planetas e criaturas ultra desenvolvidas 

retratados nos romances de ficção científica também não existem, mas isso não desqualifica 

nenhum dos dois tipos de literatura, apenas atua como ingrediente desses gêneros. 

  Em suma, por meio de adendos e considerações, pudemos identificar as três zonas do 

discurso pornográfico, elencadas por Maingueneau, presentes na obra hilstiana aqui em 

questão. Porém, devido às variações histórico-culturais já supracitadas que relativizam as 
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questões de satisfação partilhada, normalidade e legalidade, usadas como parâmetro para a 

delimitação das zonas de produção pornográfica, torna-se difícil situar certas representações 

comuns na pornografia dentro dessas classificações sem cair na particularização ou caráter 

circunstancial. A zoofilia, tema que será mencionado a seguir, pode ser dada como exemplo. 

Integrante do universo pornográfico, é vista, sim, com anormalidade, sendo crime em alguns 

países, porém, não tem legislação clara em outros, inclusive no Brasil, cujo ato em si não é 

punido pela relação sexual, mas pelo viés ambiental dos maus tratos.  

Considerando que já dispomos satisfatoriamente de tal ferramenta de análise para 

identificar o modo como a pornografia se faz presente na obra, deixemo-la um pouco de lado e 

vejamos como Hilda Hilst dialoga com a pornografia por meio de outros elementos que 

compõem a sua escrita.  

 

 

3.2 O diálogo hilstiano com a pornografia e sua historicidade 

 

 

 É pertinente alertar o leitor para o fato de que trabalharei nesse subcapítulo com alguns 

elementos característicos da pornografia ao longo do tempo, porém, não pretendo abarcar 

temporalmente todos os estágios atingidos por esses elementos desde que a pornografia, com 

efeito, surgiu até hoje. O termo presente no título deste subcapítulo é historicidade e não 

história. Portanto quando falo em historicidade, abordo a pornografia, que não deixa de ser um 

acontecimento histórico, enquanto fenômeno de produção de sentidos que variaram de acordo 

com a época, afetando, dessa forma, também o modo como os elementos composicionais dessa 

categoria passaram a ser utilizados. O diálogo referido se dá entre esses elementos que foram 

ou são comuns à pornografia e o modo como Hilda Hilst os utiliza em sua obra.  

 

 

3.2.1 A zoofilia 

 

Um dos motivos pelos quais a pornografia é vista com olhos tão desconfiados e tida 

como nociva é a sua capacidade de perturbar a ordem estabelecida. Na pornografia a não 

contenção e o princípio da intercambialidade estão diretamente presentes. No plano 
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pornográfico ideal, qualquer gênero de preferência ou proibição sexual inexiste. Assim, as 

possibilidades de troca são multiplicadas através da bissexualidade, do desrespeito aos tabus do 

incesto, da pedofilia. No plano ideal da pornografia, seria possível para alguém manter qualquer 

tipo de relação sexual, seja com qualquer outra pessoa ou até mesmo coisa. Nesse sentido, temos 

uma prática incluída no rol da parafilia, ou seja, práticas sexuais desviantes, que, como falamos 

acima, é vista fora dos padrões socialmente aceitos, mas que faz parte da pornografia e foi tema 

de seus escritos desde os seus primórdios: a zoofilia. 

Já em Luciano, escritor grego nascido no ano de 125 e autor de Diálogo das cortesãs, 

livro pornográfico mais antigo (ALEXANDRIAN, 1989, p. 19), a zoofilia é utilizada como 

tema. Em uma versão de um conto milésio clássico, escreveu Loukios ou o burro, no qual conta 

a história de Loukios, que ao se hospedar na casa de um homem chamado Hiparcos, cuja esposa 

é mágica, deita-se com a criada da casa, e algum tempo depois é transformado em burro por ter 

se esfregado em um unguento mágico. Após tal ocorrido, Loukios tem que satisfazer a 

sexualidade insaciável de uma mulher tessalônica, que quando vê que o feitiço se desfez e 

Loukios volta a ser homem, expulsa-o com injúrias por ter perdido o animal que a satisfazia. 

Em outro livro romano, mas escrito por um africano chamado Apuleio, nascido em 114, 

a temática zoófila também está presente. O Burro de ouro trata da história de Lúcio, que ao 

viajar para Tessália é alertado sobre o grande número de feiticeiras no lugar. Em meio a sua 

hospedagem, Lúcio deita com a criada de seu hospedeiro Mílon, homem com quem havia 

viajado para fazer negócios. A criada afirma que a esposa de Mílon é feiticeira e tenta provar o 

que diz esfregando uma porção no corpo e virando imediatamente pássaro. Abismado e 

querendo experimentar a sensação de voar, Lúcio pede a porção à criada, que por se enganar 

com as caixas acaba esfregando uma porção que transforma Lúcio em um burro. Em meio a 

todas as aventuras pelas quais passa Lúcio antes de reverter o feitiço se envolvendo até em 

exibições circenses, uma mulher manifesta o desejo de transar com ele uma noite e o faz com 

direito a ensebá-lo de óleo e rebolar, freneticamente, enlaçada por baixo do bicho. 

Alexandrian (1989) nos diz que figura do burro nessa época como causador do desejo 

sexual das mulheres se dava, provavelmente, por um dizer comum desse tempo de que a mulher 

de uma região chamada Milésia era tão fogosa que só poderia ser saciada por um burro. 

Nos voltando para Hilda, vemos que ela utiliza o recurso da zoofilia através da figura 

de um asno em O caderno rosa de Lori Lamby (1990). O caderno negro, supostamente enviado 

para Lori pelo personagem Abel, tem como subtítulo “Corina: a moça e o jumento”. Já pelo 
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título podemos esperar algo inusitado, e no decorrer dos desenlaces entre Corina e Edenir, 

personagens principais da história, vemos que a moça tem um jumento chamado Logaritmo, a 

quem tinha o costume de bolinar. A cena final, oriunda da fúria de Edenir ao saber que Corina 

não era casta e mantinha relações com padres, Dedés e jumentos, traz o garoto fazendo Corina 

masturbar o jumento em sua frente e engolir todo o esperma do bicho. 

 Na nossa obra da trilogia em análise, temos duas cenas que abordam a zoofilia de uma 

perspectiva diferente: uma dentro de um conto de Hans Heckel, que como vimos anteriormente, 

era um escritor gênio, porém, decadente que se suicidou, e o outro aparece em um livreto cheio 

de historietas, também já aqui citado, que Clódia recebe dos loucos ao deixar o hospício na 

época em que foi internada pela polícia6. 

 O conto de Hans se intitula “Lisa”. Nele um estudante de Direito está hospedado em 

uma pensão miserável e de poucos habitantes, os quais, para ele, todos parecem tristes. Ele tem 

a sua fascinação despertada por um hóspede em especial, pois alguma coisa de infantil imanava 

do homem. Este era dono de uma macaca chamada Lisa, dócil e pequena, e parecia ter muito 

apego ao bicho. Lisa ficava durante o dia no quintal da pensão e, logo à tarde, ia à frente da 

porta do quarto de seu dono esperá-lo chegar do trabalho. Com o passar dos dias, o estudante 

começa a ouvir gemidos no interior do quarto e fica curioso. Separando o quarto do homem e 

do estudante havia um quarto cheio de quinquilharias que a dona da pensão conservava. O 

estudante resolve comprar uma chave de fenda e entrar no quarto. Percebendo que os gemidos 

vinham do quarto do homem decidiu espiar sob umas frestas o que ocorria: 

 

 

[...] o homem nu, deitado, e Lisa acariciando-lhe o sexo com as mãozinhas escuras, 

delicadas. Entre pequenos gemidos e fracos soluços o homem dizia: “minha amada, 

minha adorada Lisa, temos apenas um ao outro, somos apenas nós dois neste sórdido 

mundo de agonia e de treva”. Lisa olhava alternadamente para o rosto e para o sexo 

do homem. Quando ele enfim ejaculou [...] (HILST, 2002, p. 45) 

 

 

 

A zoofilia no conto de Hans é trazida muito mais como o reflexo da solidão e vazio 

existencial de um homem, do que como uma tara sexual por uma prática desviante. O homem 

tem como único refúgio a sua macaca Lisa, projetando nela uma relação de amizade, amor e 

prazer sexual por ser desesperançado a propósito do mundo que o rodeia. O estudante fica tão 

                                                           
6 Ver capítulo 1, no qual as circunstâncias do episódio da prisão de Clódia são relatadas. 
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chocado com o que vê, não por repulsa, mas por nunca o mundo ter lhe parecido tão triste, que 

escreve ao pai pedindo para voltar para roça e nunca mais consegue voltar a ser o mesmo. 

Começamos a ver que Hilda utiliza alguns elementos da pornografia, não para ostentar a euforia 

pornográfica, como esperado, mas para entremeá-los a temas de desengano e desesperação 

existenciais. O que fará por vezes na narrativa, mostrando um uso inovador do dispositivo 

pornográfico. 

O segundo lance de zoofilia está mais expressamente ligado à atmosfera bizarra à qual 

o ato é, usualmente, vinculado. Trata-se do “Teatrinho nota 0, nᵒ. 2”, cujo autor aparece como 

Nenê Casca Grossa. Parte integrante do livreto que Clódia leva consigo do hospício e pede 

a Crasso para que leia, a história trata de um jovem que vem esbravejando, vibrante, o seu 

amor por uma ursa. O pai, redarguindo que se tratava de uma ursa, pede para que o filho a 

leve ao seu encontro e ao examiná-la continua com a mesma opinião de que se trata apenas 

de uma ursa. O filho então pede para que o pai observe melhor:  

 

 

porra, pai! A boceta da ursa. 

caralho! e por que não falou logo? 

a gente tenta não explicitar, né, pai. [...] E o que há com a xereca da ursa?  

é quente como a de gente. É doce como merengue. [...]  

mas ela não é humana, imbecil. 

você que pensa. Ursulinaaaa, vai fazer o almoço (a ursa vai e traz 

velozmente o almoço). Ursulinaaaa, vai lavar a roupa (a ursa vai e traz 

velozmente a roupa lavada). Ursulinaaaa, começa a varrer (a ursa varre 

adoidada).  

(O pai muito entusiasmado)  

pede, filho, para ela me fazer aquilo. Aquilo que eu gosto. [...] bananas 

cozidas, nabos, doce de abóbora... Pepimos? 

(O pai entusiasmado) 

isso! isso!  

[...] Quero saber se a ursa sabe chupar cacetas! Sabe?  

[...] ela chupa cacetas muito bem.  

ó, filho, casemo-nos com ela! É tão raro e singular uma ursa como essa!  

vai ser bom, papai. Obrigado, papai. 

vai ser bom, meu filho. Obrigado, meu filho.  (HILST, 2002, p. 69) 

 

 

 

Como podemos perceber, toda a atmosfera da história é bizarra. Desde o amor declarado 

do filho pela ursa, até o desfecho final onde o próprio pai propõe que os dois se casem com o 

animal. A zoofilia se faz patente pelas referências do garoto ao sexo da ursa, caracterizando-o 
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de quente e doce como merengue, o que nos leva a crer que já travou relações com o animal, e 

também ao enfatizar eufórico que Ursolina faria sexo oral com perfeição. É interessante notar, 

no entanto, que a ursa possui habilidades nada animalescas e sim humanas. Essas habilidades a 

colocam como a personificação da mulher perfeita, que cozinha, lava, varre e dá prazer ao seu 

homem como ninguém. Isso é tão sarcasticamente posto por Hilda que ao propor ao filho que 

se casem com a ursa, o pai chega a dizer que é tão raro e singular que se encontre uma ursa 

como aquela. Exatamente o que costumamos ouvir quando alguém se diz sortudo por encontrar 

uma “mulher para casar”.  

Falaremos sobre a figura feminina mais à frente. Por hora, observemos que Hilst dialoga 

com o tema da zoofilia, presente na pornografia desde o seu nascimento, entretanto, em Contos 

d’escárnio. Textos grotescos o tema é embebido de aspectos que vão além do prazer que a 

prática desviante possa vir a causar, justapondo ao elemento pornográfico temáticas que não 

são comumente ligadas ao gênero, inovando dessa forma dentro dessa categoria de discurso.  

 

 

3.2.2 A espetacularização do sexo 

 

Outro elemento da pornografia que Hilda utiliza e com o qual dialoga diretamente é o 

da espetacularização do sexo. No capítulo no qual problematizei as noções de erotismo e 

pornografia, atentei para a fragilidade de se tentar classificar textualmente um escrito a partir 

das noções de que erotismo se limita ao foro privado e pornografia ao foro público. No entanto, 

pondero o fato de que, por ter em sua raiz o princípio da não contenção do sexo, o que abarca 

tipo, tempo e espaço, a pornografia não teria preocupações com o olhar público, o olhar do 

outro sobre a performance sexual. Esses olhares é que, na realidade, tentariam manter a 

pornografia à margem, no particular e no foro privado, ou pelo menos sob os olhos de poucos. 

Partindo dessa ótica, do olhar do outro não ser um problema para a pornografia, vemos 

que Hilda ilustra isso através dos personagens de Clódia e Crasso. Em uma cena na qual Clódia 

está com a visita de um amigo em casa, Rubito, e, no meio de um diálogo entre os três sobre 

um conto de Hans, a moça pede para que Crasso lhe faça sexo oral, ali mesmo no meio da sala, 

lugar no qual Rubito se encontra deitado sobre o tapete. Rubito apenas diz: “e eu, pessoal? e 

eu?” (HILST, 2002, p.78).  A presença e o olhar do outro aí não são um problema.  

Pintora, inicialmente, de vaginas, Clódia também passa a pintar genitálias masculinas. 
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Em uma de suas andanças pela rua, avista um mendigo e pede para fazer uma pintura de seu 

pênis. O mendigo concorda, tira a roupa, Clódia começa o quadro, mas logo é presa e tida como 

louca por estar pintando o pênis de alguém no meio da rua. Mais uma vez, vemos que Clódia 

não se importa com o olhar público, porém, a sua prisão, que na realidade é justificada por 

atentado ao pudor, nos mostra que o corpo e o sexo, são sempre empurrados para o foro privado. 

Hilda subverte isso, trabalhando, através do pornográfico, a perspectiva contrária. 

Focando na ideia da espetacularização do sexo, segundo Mangueneau (2010), duas são 

as características básicas da pornografia: o sexo como espetáculo e, ainda, como performático 

(p.40). Temos, então, uma das cenas mais luxuriosas, explícitas e performáticas de Contos 

d’escárnio. Textos grotescos: a do bordel e Liló. O caso é contado por Crasso a nós leitores, e 

reporta que em um bordel a 30 quilômetros de Gota do Touro, comunidade onde Crasso foi 

criado, existia uma figura chamada Liló. Peço desculpas ao leitor pela extensão da citação, mas 

ela se justifica, pois, a minha síntese não seria satisfatória para retratar o modo como Hilda 

trabalha com maestria a pornografia através da cena dentro do quesito analisado: 

 

 

No bordel todo mundo gostava de ver Liló lamber as putas. E ele adorava que o 

vissem. Era um sujeito atarracado, elegante, doidão por xereca de puta. Tomava três 

ou quatro cálices de cachaça puríssima que as mulheres encomendavam lá de Minas, 

e aí começava um ritual danado. Dizia: quem é a primeira hoje? As mulheres riam, os 

homens davam seus palpites. Nessa noite havia uma moça novata, chamada Bina. 

Dezoito anos, a cabeleira opulenta até a cintura, ancas avantajadas, seios delicados, 

boca de mulata, polpuda, e que dentes! Liló só estava interessado na cona da moça. 

Todo mundo começou a gritar Bina! Bina! Ela riu dengosa, fez muxoxo [...] nesse dia, 

então, foi Bina. Liló gostava da moça vestida. Ele ficava só de cuecas. Um cuecão 

muito branco, largo, a caceta pra dentro. Bina sentou-se. Alguns homens já ficavam 

de pau duro logo nesse pedaço. Outros não aguentavam ver até o fim e ejaculavam ali 

mesmo encostados nas outras donas. Liló ajoelhava-se. Ia levantando devagarinho a 

saia da moça dizendo “abre lindinha, abre um pouco mais, vem mais pra frente da 

cadeira, não fica nervosa, bichinha”. O prazer de Liló era o acanhamento postiço da 

mulher. Todas sabiam que ele só gostava se a mulher fingisse pudor [...] quem ia ser 

chupada já sabia disso. Gostava também que usassem calcinha. Ia empurrando o 

tecido da calcinha para a virilha da mulher e esticava os pentelhos devagar. Depois 

tirava a calcinha e começava a examinar a boceta. Vejam, ele dizia, esta é de cona 

gorda, peitudinha de boca. Os homens se inclinavam. Alguém dizia: deixa eu dar uma 

lambida, Liló? Calma, cara, o assunto é comigo agora. Algumas ficavam logo 

molhadas e aí ele gostava muito, punha o dedo lá dentro e mostrava: vê, gente, já tá 

empapada. Dona Loura, a gerente (era assim que era chamada a cafetina), trazia uma 

almofadinha de cetim azul e punha debaixo das coxas da mulher. E Liló começava o 

trabalho. De início dava uma grande lambida e parava. Bina se torcia inteira. Ele 

perguntava: “quer mais? ”. Ela dava um gemido de assentimento. “Então fala que quer 

mais, senão não lambo mais”. “Quero mais, Liló, por favor”. A caceta de Liló era um 

talo duro e gotejante. Uma das putas deitava ao lado dele e começava a chupá-lo. Ele 

ia lambendo Bina igual à cadela que lambe a cria, o linguão de fora. Parava de vez em 

quando. As mulheres seguravam a cabeça da que estava sendo chupada e alguns 
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homens a beijavam na boca outros nos seios. [...] Liló só queria a cona e ejaculava 

espasmódico na boca da outra no tapete, enquanto Bina gozava na boca de Liló. Em 

seguida Liló levantava-se com um grande sorriso e dizia: “Meu nome é Liló, o lambe-

fundo. E mais uma rodada pessoal, de cachaça especial, dona Loura! ”. (HILST, 2002, 

p. 27) 

 

 

 

Não há passagem mais perfeita, não só em Contos d’escárnio. Textos grotescos, mas em 

toda trilogia pornográfica de Hilda, para ilustrar as duas características apontadas por 

Maingueneau como sendo primordiais à pornografia. Liló é um verdadeiro intérprete. Tem todo 

um rito que segue para transformar o sexo oral que dispensa às prostitutas do bordel em um 

espetáculo com direito a tudo: espectadores que não podem intervir em sua performance, as 

atuações de pudicícia por parte das solicitadas e um bordão para encerrar o show. Apesar de se 

tratar de um bordel, posto às margens da sociedade e da vida pública, como os bordéis 

geralmente o são, Hilda lida com a questão do foro público e privado quando da atividade 

sexual. Não se trata de homens fazendo sexo com prostitutas em quartos a portas fechadas, mas 

um ato performático que se torna a atração do lugar.  

Toda a lubricidade envolvida nos outros participantes, desde a moça que faz sexo oral 

em Liló, as que seguram a cabeça da outra que recebe o sexo, os homens que não se controlam 

e a beijam, todo ato é feito em tom performático, com Liló exibindo cada passo, dando prazer 

aos que dele participam e aos que presenciam o teor do espetáculo. Hilda espetaculariza o sexo 

através desses personagens e trabalha com a transgressão dos limites e da contenção, 

ingredientes peculiares do universo pornográfico. 

 

 

3.2.3 Os personagens arquetípicos 

 

  Um elemento importante da escrita pornográfica e que evolui na questão dos arquétipos 

no decorrer de sua transformação são os seus personagens. Maingueneau (2010) traz como 

figuras tradicionais dessa literatura os monges libidinosos, os aristocratas pervertidos, as 

prostitutas, aventureiros, entre outros. Se voltarmos nosso olhar para a pornografia em seus 

primórdios, isso é facilmente observável.  Alguns arquétipos não eram escolhidos de forma 

aleatória. Vejamos a figura do padre, por exemplo. 

Lynn Hunt (1999) atenta para o fato de que antes do século XIX o controle sobre a 
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pornografia pouco tinha a ver com a moral. A pornografia era considerada perigosa não por 

ameaçar a decência, mas os poderes políticos e religiosos da época, fazendo denúncias e críticas 

embebidas na temática sexual, o que fazia as autoridades temerem seu enfraquecimento perante 

os leitores e consumidores.  

Alexandrian (1989) também nos mostra que o problema da religião não era com a 

impudicícia dos textos, uma vez que até mesmo membros religiosos se aventuraram no campo 

da temática sexual. O que ocorre é que, com o aparecimento dos libertinos propagando a 

máxima de que não haveria no mundo nenhuma outra divindade além da Natureza e que nada 

devíamos negar ao nosso corpo ou sentidos desejantes, a igreja passa a se incomodar com uma 

possível ameaça à influência da religião e o dissipar do ateísmo, assim, começa a combater a 

libertinagem. A luxúria dos textos pouco tem a ver com isso. 

O fato é que o elemento do sagrado profanado através de figuras religiosas faz parte do 

fenômeno pornográfico ao longo do tempo. Desde os escritos maliciosos de La Fontaine sobre 

freiras e o ambiente clerical, até romances mais incisivos como História de Dom B...,  porteiro 

dos cartuchos (1741), de Gervaise de Latouche. A história tem como narrador Saturnino, que 

foi viver na casa de um casal Ambroise e Toinnete, sendo muito bem acolhido. Na ausência do 

marido, Toinette recebe as visitas do frade Policarpo, e o garoto Saturnino, tendo um quarto 

vizinho, consegue vê-los em pleno coito por um buraco na parede.  

Esse é apenas um dos vários episódios onde padres, freiras e sacerdotes estão envolvidos 

em cenas de sexo e concupiscência. Teresa filósofa, publicado no século XVIII e, por vezes, 

com autor anônimo, mas ao mesmo tempo atribuído por alguns ao Marquês de Argens, segue a 

linha, contendo casos de padres que assediam e se aproveitam das meninas que chegam ao 

convento com o pretexto de dar lições religiosas. 

Hilda Hilst também faz uso da figura do padre. Crasso, longe de Clódia por ter viajado 

atrás dos escritos originais de Hans Haeckel, descreve em uma carta as cenas que mentalizou 

para poder se masturbar e chegar ao orgasmo. Na carta a Clódia, ele relata que após diversas 

tentativas malogradas, decide lembrar do dia em que a conheceu na igreja e, no meio da 

imagem, resolve fazer o padre aparecer para que os três façam sexo. Em meio a uma verdadeira 

esbórnia de caráter fantástico, Crasso adiciona até mesmo Santa Teresa, de Bernini, cuja 

expressão no rosto representando seu êxtase espiritual, também é ligada a um êxtase carnal: 
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O padre é francês. Inteligente. Aqueles que gostam de guerrilhas. [...] Ele te alisando 

com fala macia [...] fui indo e de repente tudo ficou maçada porque me lembrei do 

amante alemão da outra. Aí voltei tudo pra trás. Igreja, padre e você. [...] acrescentei 

a Santa Teresa do Bernini, aqueles pés em ponta recebendo as flechadas da beleza e 

gozando gozando. Te vesti de carmelita, querida. Me vesti de Sátiro. Cornos e tudo. 

Gozei grosso e quente. (HILST, 2002, p. 88) 

 

 

 

Algo interessante a ressaltar sobre Contos d’escárnio. Textos grotescos é que 

encontramos referências diretas às duas outras obras da trilogia. Nessa carta de Clódia, em 

especial, Crasso, ao introduzir o padre na cena, alude em tom de galhofa ao padre que aparece 

no caderno negro em Lori Lamby. Lá, Corina transa com o padre Mel, a quem na hora do sexo 

chama de Tonhão, e a cena é bem mais explícita, com uma troca de vocabulário, entre os dois, 

bem mais pesada. 

Entretanto, em Hilst o sagrado e o profano não são apenas sobrepostos através da figura 

do padre. Essa é uma temática recorrente em seus livros e geralmente Hilda faz isso remetendo 

à figura divina do próprio Deus. No nosso corpus de análise, Crasso se depara com um conto 

de Hans, onde o protagonista toca o falo de Deus e o vê ejacular sêmen e sangue. Ao reportar 

isso por meio de outra carta a Clódia, Crasso alude ao fato em tom jocoso: “O pau de Deus. 

Esse sim é que você gostaria de pintar. Usarias tuas tintas vermelhas e negras e pintavas o divino 

caralhão esporrando adoidado” (HILST, 2002, p. 85). 

Apesar da linguagem audaciosa, a questão do sagrado e profano em Hilst, de forma mais 

geral, não adentra pelo âmbito da crítica à hipocrisia ou denúncias religiosas, como o faziam os 

escritores no período da pornografia em suas primícias, mas como uma reflexão sobre a 

existência de um deus que nos criou à sua semelhança, mas como seres enquanto corpo, carne. 

Seria então esse deus também corpo, carne? Sente, se comunica? O profano e o sagrado agem 

como uma tentativa de aproximar o humano do transcendente.  

Outro personagem que povoou o universo pornográfico por muito tempo e que, de fato, 

é de onde se origina etimologicamente a palavra pornografia é o da prostituta. Ela está presente 

em Luciano, Aretino, Cleland, mas também ainda aparece em obras de autores contemporâneos 

como Anaïs Nin e Henry Miller. Curiosamente, este é um personagem do qual Hilda não faz 

muito uso. Em Contos d’escárnio temos uma cena que se passa em um bordel e, 

consequentemente, prostitutas estão presentes, no entanto, elas não chegam a ser personagens 

desenvolvidas na trama. Em Lori Lamby, a própria criança seria prostituída, mas não se ajusta 

ao estereótipo da prostituta em si.  
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Ao falar da produção na pornografia contemporânea, Maingueneau (2010) ressalta que 

os personagens são muito mais tipos e pessoas comuns. O que ocorre em Hilda Hilst é que ela 

faz, sim, uso de figuras tradicionais da pornografia, o padre em O caderno rosa de Lori Lamby 

e Contos d’escárnio, o aristocrata rico e incestuoso em Cartas de um sedutor, no entanto, ela 

dá preferência a tipos comuns, mesmo. Crasso se relaciona com uma advogada, uma poetisa, 

uma pintora, enfim, não são figuras que se enquadram nos arquétipos da literatura pornográfica. 

Ainda sobre a questão dos personagens, Maingueneau atenta para um: 

 

 

Traço revelador: os personagens dos relatos pornográficos raramente dispõem de um 

nome completo (nome e sobrenome), que os inscreveria com precisão no espaço 

social. Geralmente eles se contentam com um prenome (“Justine”, “Madalena”), com 

uma letra inicial, (“O”), com um nome fantasia sexualmente motivado (“João 

Pauzão”), com um apelido (“Lu”), até mesmo com um pronome (“ele”) [...] 

(MAINGUENEAU, 2010, p. 63) 
 

 

 

Visualizamos como isso é feito por Hilda durante toda a narrativa de Contos d’escárnio, 

começando pelo próprio narrador/personagem da história. Temos assim, Crasso, Vlad, Otávia, 

Josete, Clódia, Joseli, Lina, Líria, Liló, Bocó, Cré, Ma.  Todos os personagens, com exceção de 

Hans Haeckel, só nos são apresentados com o primeiro nome ou um apelido. No “Conto de 

Crasso”, mencionado acima por retomar as características da pornografia libertina, não temos 

nem os nomes do homem e da mulher, que são tratados o tempo todo apenas pelos pronomes 

“ele” e “ela”, exatamente como Maingueneau aponta como forma de tratamento possível dentro 

do texto pornográfico. 

Algo pertinente a ser notado é a constante presença do fonema /l/ nos nomes dos 

personagens, não só de Contos d’escárnio, mas da trilogia como um todo. Vimos acima Lina, 

Líria, Liló, Joseli, Clódia; temos ainda, espalhados pelas outras duas obras da trilogia, Lori 

Lamby, Lalau, Léa, Liu-Liu, Cordélia, Eulália, enfim, o fonema é recorrente no nome de 

diversos personagens. Não seria ilógico afirmar que a repetição do fonema /l/ através dos nomes 

dos personagens atua como um símbolo da atmosfera lúbrica na qual estão inseridos. O 

principal músculo utilizado na produção do fonema é a língua, diretamente ligada aos atos que 

produzem os prazeres lascivos tão presentes nos três livros. O movimento da língua ao produzir 

o fonema é semelhante ao que fazemos no ato de lamber e esta ação é recorrente na trilogia de 

maneira extremamente libidinosa.  
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3.2.4 A estrutura narrativa e a linguagem 

 

Segundo Hunt (1999), até o século XVIII, o gênero dominante na estrutura narrativa da 

pornografia é o do diálogo. De fato, percebemos isso começando com Luciano e sendo 

estabelecido como modelo por Aretino. Geralmente, envolvia o diálogo de iniciação entre 

mulheres. Com o desenvolvimento do gênero romance, a pornografia também se modifica.  

Após o surgimento de Pâmela, de Richardson, por exemplo, as obras pornográficas de maior 

destaque adotam a forma de romance extenso, abandonando o modelo anterior. 

Em Hilda Hilst vemos algo inquietante. Não há a captação da forma tradicional do 

diálogo usado pela pornografia até o século XVIII, entretanto, Contos d’escarnio. Textos 

grotescos estrutura-se de forma tão peculiar e trata de alinhavar gêneros tão diversos dentro do 

mesmo espaço, que também não nos permite dá-lo seguramente a alcunha de romance. 

O narrador/personagem já inicia a história falando do seu método pouco ortodoxo de 

narrar e percebemos que iremos nos deparar com um narrador nada pudico nas primeiras 

páginas, mesmo sem termos sido avisados em momento algum do teor do livro que decidira 

escrever depois de ler tanta “bestagem em forma de letra”.  

Realmente não há uma estrutura linear. Perceba que logo após falar da sua pouca 

simpatia por sequências ortodoxas, Crasso, de súbito, começa seus relatos ao contar como era 

visto na infância. Igualmente de forma repentina, após apenas seis linhas, pois não podemos 

falar em parágrafos, ao passo que também não fazem parte da estrutura desenvolvida por Hilda, 

já nos deparamos com um pequeno poema licencioso, que nos introduz às suas aventuras 

sexuais com uma das muitas mulheres com quem se envolveu: 

 

 

A verdade é que não gosto de colocar fatos numa sequência ortodoxa, arrumada. Os 

jornais estão cheios de histórias com começo, meio e fim. [...] os verbos chineses não 

possuem tempo. Eu também não. A minha primeira safadeza foi meio atrasadinha. Eu 

já havia completado dezoito anos, mas sempre fui muito tímido, talvez por causa do 

nome, talvez por causa do jeito que papai morreu, todo mundo quando me via dizia: 

lá vai Crasso, filho daquela da crassa putaria, eu ficava com os olhos úmidos mas logo 

em seguida, apesar da minha timidez, mostrava o pau. 

 

Otávia tinha pelos de mel. 

A primeira vez que me beijou a caceta 

Entendi que jamais seria anacoreta 

Não me beijou com a boca 

Me beijou com a boceta (HILST, 2002, p. 14) 
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Avistamos aí a quebra na sequencia narrativa e o baralhamento de gêneros supracitado. 

O livro parece relacionar-se intimamente com o seu título. Em Contos d’escárnio. Textos 

grotescos temos a presença de diversos contos que aparecem, com exceção de “Lisa”, sem 

sobreaviso ao leitor. Junto a isso, temos a presença de textos pertencentes a gêneros diversos 

como receita, teatro e epístolas. O elemento grotesco presente no texto não é negligenciado pela 

obra e a permeia em diversos momentos. Muniz Sodré (1972) define o grotesco como “[...] o 

fabuloso, o aberrante, o macabro, o demente – enfim, tudo que à primeira vista se localiza numa 

ordem inacessível à “normalidade” humana” (p. 38). Vimos o grotesco em diversos momentos 

através dos contos aqui abordados, porém, vejamos como isso se dá em um texto, integrante do 

gênero receita, também oriundo do caderninho recebido por Clódia pelos pacientes do hospício 

onde ficou por um tempo. As receitas são precedidas pelo título “Pequenas sugestões e receitas 

de Espanto-Antitédio para senhores e donas de casa”. Todas elas são enumeradas com 

algarismos romanos, a seguir temos a “XIV”: 

 

 

Compre uma galinha daquelas lindas, vermelhas, gordotas, que esqueci o nome. 

Ensine o seu filhinho (só até 8 anos, porque senão vira “Farra da Galinha”) a segurá-

la (a galinha) abaixo das axilas, perdão, quero dizer das asas e naturalmente de costas 

para o seu rapazinho. Amarre o bico (da galinha, evidente) com um pequeno elástico 

colorido (para não fazer má impressão ao seu menino, a não ser que ele tenha 

tendências sádicas e aí, por favor não compre a galinha), para que a galinha não se 

vire subitamente e bique o piupiu do seu menino. (Isso não vai acontecer, madame, é 

apenas excesso de zelo do autor.) Ensine ao seu menino onde é o fiufiu da própria e 

deixe-os sozinhos na hora do recreio. Os dois vão adorar. Depois compre várias 

galinhas para que sua criança tenha opção de escolha. Instigue-o a convidar os 

amiguinhos da vizinhança. Para que as galinhas também tenham opção de escolha. 

Credo! Como é difícil o texto didático. (HILST, 2002, p. 34) 
 

 

 

É impossível ignorar a atmosfera cômica criada por Hilst, não só nessa, mas em todas 

as receitas. Entretanto, vemos o elemento do grotesco representado pelo caráter demente do 

conteúdo das instruções e do feitio inacessível à normalidade humana no fato de iniciar uma 

criança de oito anos com uma galinha.  

A respeito do grotesco representado pelo macabro, temos um conto em especial, onde 

alguns garotos encontram uma velhinha e seu cachorro na rua. Resolvem matá-la, comer seus 
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olhos e, de tanto apreciarem o sabor, também os olhos do cão. Há quem possa argumentar que 

o grotesco e também a comicidade presente em Contos d’escárnio. Textos grotescos, anulem o 

teor pornográfico do livro. No entanto, enxergamos tais características como um diálogo tanto 

positivo, no sentido de conservar e retomar características da pornografia nos diferentes 

momentos de seu trajeto, inovador, na perspectiva de justapor características que não eram e 

nem são comuns no universo da escrita pornográfica e talvez negativo, por apresentar alguns 

padrões do gênero de forma diferente das quais eles tradicionalmente foram maneados. O 

grotesco remete diretamente à pornografia libertina, principalmente a sadiana, enquanto o 

cômico pode estar presente, sim, na pornografia, pois o riso também é compreendido pelo 

obsceno, e a pornografia tem a obscenidade em sua natureza. Além disso, para Sontag a 

pornografia, mesmo em meio à comicidade, ainda é pornografia, pois esta é uma forma capaz 

de parodiar a si mesma (1987, p. 56). 

Outro aspecto particular na estrutura da obra é que ela não se divide em capítulos, e os 

relatos, textos e episódios são separados por espaçamentos. Os diálogos presentes nos textos 

não são organizados de forma tradicional. Não há o uso de travessões e os aspectos ortográficos 

são utilizados de forma irregular. Hilda usa vírgulas em vocativos, respeitando a norma culta, 

mas, em sua maioria, não faz uso deste recurso em situações que, como escritora letrada, sabe 

que gramatical e literariamente deveria fazer. O uso de letras minúsculas, geralmente, é usado 

nos diálogos entre uma fala e outra. Porém, maiúsculas após pontos finais, interrogações, 

exclamações e em começos de frases também variam em seu uso: “ah, não não não, voltemos 

aos brasileiros que são aqueles, Líria, que tens mais à tua frente e dizes que são mais o quê? 

palavrudos, zombeteiros, metidos a fundo, cuzeiros, ai, Líria” (HILST, 2002, p. 101).  

Ao mesmo tempo, Hilda usa um narrador, escritor de bandalheiras que está 

constantemente repensando a estética da linguagem dentro do próprio texto a partir da chularia: 

“A primeira vez que “a fodi” (ou que “fodi-a” ou que “fui fodê-la, é melhor?)” (HILST, 2002, 

p. 16). Em uma parte do livro, enquanto descreve a primeira vez que viu Clódia, mais uma vez 

banhado pela licenciosidade, repensa a linguagem, inclusive, fazendo referência à literatura 

clássica: 

 

 

Um perfume de tenras ervazinhas inundou a igreja. Meu pau fremiu (essa frase aí é 

uma sequela minha por ter lido antanho o D.H. Lawrence). Digo talvez meu pau 

estremeceu? Meu pau agitou-se? Meu pau levantou a cabeça? Esse negócio de 
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escrever é penoso. É preciso definir com clareza, movimento e emoção. E o 

estremecer do pau é indefinível. Dizer um arrepio do pau não é bom. Fremir é 

pedantesco. Eu devo ter lido uma má tradução do Lawrence, porque está aqui no 

dicionário: fremir (do latim fremere) ter rumor surdo e áspero. Dão um exemplo: “Os 

velozes vagões fremiam”. Nada a ver com o pau. Depois, sinônimos: bramir, rugir, 

gemer, bramar. Cré, como dizia o padre tutor do Tavim, nada mesmo a ver com o pau. 

Meu pau vibrou, meu pau teve contrações espasmódicas? Nem pensar. Então, meu 

pau aquilo. O leitor entendeu. (HILST, 2002, p. 32) 

 

 

Utilizar uma prática literária extremamente transgressora que é a de questionar a 

Tradição e ainda a própria linguagem literária, por meio do uso estilístico não convencional, 

usando como base uma ferramenta igualmente violadora e tachada, como vimos em capítulos 

anteriores, até mesmo de antiestética, é algo imensamente inovador. Se enquadra no diálogo de 

inovação que a autora faz com o gênero e há diálogo, pois, a pornografia está presente na obra, 

no entanto, seus elementos são trabalhados no uso de uma forma inovante do ponto de vista da 

tradição literária. 

 Ainda no plano da linguagem, Hilda faz jus a Aretino e diz “a coisa em si”, usando e 

abusando da chularia. Ao falar especificamente do vocabulário da literatura pornográfica, 

Maingueneau diz que: 

 

 

[...] a literatura pornográfica não é um campo de atividade que lançaria mão de um 

vocabulário especializado como é o caso da marcenaria, da caça a cavalo ou da 

informática. Propriamente falando, ela não utiliza terminologia, constituída de termos 

unívocos, mas termos que recaem amplamente sob o domínio de tabus. 

(MAINGUENEAU, 2010, p. 81) 

 

 

Como vimos em diversas citações diretas de Contos d’escarnio. Textos grotescos, Hilda 

faz uso de um vocabulário intensamente chulo e os tabus não se limitam apenas ao plano do 

vocabulário, mas vão além, através das temáticas como a pedofilia, incesto, zoofilia, entre 

outras. A maestria da autora está em conseguir colocar ao lado de tudo isso a reflexão sobre 

temas como a existência, a morte, o transcendente, enfim, a metafísica do ser.  Rubito pergunta 

a Clódia sobre um dos contos de Hans: “é metafísica ou putaria das grossas?”, Hilda, ousa 

misturar o que é tido como óleo e água e, em sua obra, traz tal questionamento não como uma 

pergunta, e sim como uma assertiva de sinonímia. 
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3.2.5 A figura feminina 

 

No cenário falocêntrico da pornografia comercial moderna, onde o gozo masculino 

determina o desfecho triunfal, a imagem da mulher enquanto objeto dentro de um contexto 

heteronormativo e da política da eretomania, é algo comumente observado. Em papéis 

clicherizados, como a secretária sensual e facilmente seduzida, a empregada assediada, a 

amante ociosa e a adolescente molestada, a figura feminina é geralmente trazida de forma 

subjugada, inserida em temáticas recorrentes como o sadomasoquismo, infidelidade e incesto, 

que a posicionam sob o domínio e influência do homem fortemente masculinizado.  

Nem sempre essa foi a práxis do gênero. No âmbito da literatura, de onde a pornografia 

se origina, saltando depois para outros meios semióticos, em especial, o audiovisual, nota-se 

que, de início, voz e protagonismo eram dados às personagens femininas através da narração e 

de enredos nos quais as mulheres tinham domínio do seus corpos e prazeres.  

Como anteriormente mencionado, a pornografia inicialmente se estrutura na forma de 

diálogos e, em sua maioria, de iniciação entre mulheres. Elas conversam entre si sobre formas 

de dar e receber prazer, sobre métodos para não engravidar, assuntos que hoje em dia ainda são 

vistos como tabus para “boas moças”. 

Vimos no capítulo segundo desse trabalho que com nomes como Aretino e Michel 

Millot, as mulheres tinham protagonismo nas histórias pornográficas e tinham voz para falar de 

sexualidade. Óbvio que na literatura pornográfica incipiente essas vozes eram as das prostitutas. 

O próprio Aretino traz a prostituta como alguém que se reconhece desonesta e manipuladora. 

Apesar disso, outros autores as descreveram como mulheres independentes. Hunt (1999) diz 

que muitas delas eram observadoras sagazes, bem-sucedidas e captavam aspectos importantes 

do mundo social. 

Com o passar do tempo, ainda era perceptível um equilíbrio dos gêneros no que diz 

respeito aos papéis assumidos e às relações de dominante e dominado dentro do enfoque sexual. 

No recinto literário, as mulheres não se limitavam ao perfil paisagista ao qual normalmente são 

submetidas hoje em outros meios semióticos. Porém, em um período que vai do século XVI ao 

XVIII, a pornografia como representação literária apresentou o corpo da mulher como um 

objeto para o prazer masculino (HUNT, 1999, p. 45). Por vezes, os artifícios temáticos se 

mantiveram, e mesmo em obras de valor estimado pelo cânone, podemos ver a mulher passiva 

e subserviente usada apenas a serviço do homem, sem ter direito ao seu próprio prazer. 
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Acompanhamos, por exemplo, mulheres escravizadas sexualmente para satisfazer as fantasias 

de diversos homens e em Sade, ícone da literatura pornográfica, a violação e vitimização 

constante de Justine, um estereótipo do objeto sexual (SONTAG, 1987, p. 59).  

 Em grande parte, a pornografia foi escrita por homens e para homens, mas temos 

mulheres que adentram pela escrita pornográfica, e a nossa autora em questão é uma delas. 

Adianto que, apesar, do preâmbulo aqui feito sobre a condição feminina na pornografia, o 

elemento da figura da mulher não será analisado através da corrente feminista. A análise será 

feita, como assim o fiz com os elementos anteriores, sob o viés do diálogo que Hilst traça na 

representação dessas personagens com a pornografia. 

Lynn Hunt (1999) enfatiza que na pornografia em seu começo havia a predominância 

de narradoras, em Contos d’escárnio. Textos grotescos temos um narrador, e não podemos 

deixar de falar dele antes de nos debruçarmos sobre as mulheres com quem se relacionou. 

  Crasso é belicoso e nada convencional, desde o que diz respeito a sua história de vida 

até seu modo de contá-la. Ele está embebido na atmosfera sexual. Aliás, o próprio nome, que 

na nossa língua pode significar espesso, grosso, denso e rudimentar, aponta para o homem 

extremamente virilizado pela sua atitude em relação ao sexo. No livro, o nome é fruto de um 

personagem histórico. Foi dado pela mãe, que tinha mania de ler “História das Civilizações”, 

ao se impressionar muito quando leu que um romano, muito rico, que atendia pelo nome de 

Crasso, foi degolado e teve a cabeça entupida de ouro derretido por um adversário. 

O que sabemos de Crasso antes de suas peripécias sexuais é que sua família é um misto 

de uma erudição elegante, em parte das mulheres, e de uma bandalha sexual. Como vimos, sua 

mãe era leitora assídua de História e morreu logo depois de lhe dar o nome. Já a mãe do tio pelo 

qual foi criado, Vladimir, era apaixonada por um pianista clássico famoso e o ouvia sempre no 

rádio. O seu pai, frequentador de bordéis, chega a morrer na cama de um, em cima de uma 

prostituta, e o seu tio Vlad era um pedófilo, assediador ferrenho de um coroinha. 

Isso é o que Crasso nos dá de detalhes sobre o seu background. Sabemos que no período 

em que está tecendo os seus relatos tem 60 anos, mas pouco ou nada sabemos sobre como foi a 

sua vida fora do aspecto sexual até aí. Crasso tem um temperamento machista a ponto de não 

admitir ficar por baixo na hora do sexo e de soltar frases ao interagir com seu leitor de forma 

provocadora: “O que eu podia fazer com as mulheres além de foder?” (HILST, 2002, p. 18). 

Porém, isso não ultrapassa o plano do discurso.  

O fato é que nosso narrador/personagem nos reporta suas aventuras sexuais com as mais 
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variadas mulheres. Elas geralmente são descritas primeiramente por seus atributos físicos. 

Crasso diz ter preferência por mulheres grandes e peitudas, mas vemos mulheres de diversos 

tipos. Lina, poetisa, magricela e com peito de gente grande, Flora, advogada “que tinha um rabo 

brancão e a pele lisa igual à baga de jaca”. No entanto, algumas mulheres têm uma descrição 

física diferente e atenta a outros detalhes.  Otávia, por exemplo, é descrita, primeiramente, como 

uma mulher de trinta anos, altiva, um pouco de fúria, cabelos negros, olhos escuros e grandes. 

Já sobre Clódia, com quem desenvolve uma relação “fixa”, a descrição vai de “ morena, alta, 

estreita de quadris, mas de bunda perfeita” a “belos ombros [...] era linda. O discreto decote da 

blusa deixava à mostra a textura reluzente da pele. E que pescoço!” (HILST, 2002, p. 18). 

O fato é que, fisicamente, há uma conformidade com o universo pornográfico do desejo 

pelo corpo feminino belo, dentro de um padrão. Mulheres de seios ou glúteos fartos, esguias. 

Curiosamente não temos nenhuma característica física de Crasso, talvez, porque ele mesmo 

seja o narrador e o que importa no seu ponto de vista de relator de suas memórias sexuais seja 

descrever o porte das mulheres com quem se envolveu durante suas peripécias. 

Como dito no capítulo anterior, Hilda escolhe tipos comuns para compor seus 

personagens, porém, apesar de dizer que não suporta “foder” com mulher culta, Crasso só se 

envolve com mulheres ligadas de certa forma ao campo intelectual: uma advogada, uma poetisa, 

uma museóloga e pintora, uma fã de Ezra Pound, e uma profunda conhecedora de literatura, 

casada com um professor de História. 

No meio dessas mulheres, se quisermos apontar algum tipo de estereótipo feminino 

comum à literatura pornográfica, teremos que fazer um paralelo com a figura da prostituta na 

pornografia, que é ambiciosa e manipula prazeres por dinheiro. O tema é sutilmente trazido por 

meio de Flora, a advogada. Tinha trinta anos e adorava citar Lucrécio. Porém, Crasso relata que 

Flora: 

 

 
Histérica e sabichona dava gritinhos e rápidos aulidos, e quando tudo acabava, 

sentava-se sóbria na beirada da cama: as causas judiciais demoram tanto para serem 

solucionadas, meu Crasso, tem algum numerário aí para mim? assim que receber dos 

meus clientes te pago. O seu único cliente era eu e claro que eu pagava. Afinal não me 

fazia mal ouvir Lucrécio de vez em quando, se a atriz discursante era dona daquela 

pomba molhada e faminta. (HILST, 2002, p. 18) 
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Além do aspecto físico e do estereótipo da interesseira, duas personagens femininas 

merecem um olhar mais aguçado por suas relações com o sexo e com o próprio corpo. A 

primeira delas é Josete. Com gosto exótico para comida e sexo, entendedora nata de vinhos, 

Josete chama a atenção pela forma como subverte a questão da mulher em função do prazer 

masculino. Além de ter que satisfazer todos os seus desejos, tendo que ligar uma semana antes 

para restaurantes a fim de garantir que Josete tivesse tordos, um prato exótico, no jantar, Crasso 

também tinha que satisfazer os desejos sexuais da moça de forma precedente aos seus: 

 

 

 

Abria discreta e elegante as pernas nas boates, embaixo da mesa, enquanto 

engolia com avidez aqueles vinhos caríssimos. Sorrindo soltava um pífio 

arroto de tordos e ostras abafado entre os seus dois dedinhos, enquanto os 

meus (dedos, naturalmente) beliscavam-lhe a cona. Muitas beliscadinhas, 

muito dedilhado até que ela gozava escondendo o gozo e simulando um 

segredo e enchendo de bafo, gemidos e saliva a concha do meu ouvido. Eu 

dizia com a caceta dura e espremida entre as calças: 

vamos embora, hen bem?  

tá tão gostoso, amor 

eu sei, Josete, mas olha só o meu pau 

não seja grosso, Crasso 

E aí eu tinha que começar tudo de novo, não sem primeiro ouvi-la pedir as 

sobremesas e os licores. Depois de Josete ter gozado umas dez vezes entre 

sabiás e musses e álcoois dos mais finos que me custavam um caralhão de 

dinheiro, levantava-se garbosa, Espártaco antes da derrocada final, 

naturalmente. Eu ia atrás meio cego mas ainda sedento. (HILST, 2002, p. 20) 

 

 

 

Percebemos, sim, em Josete, o estereótipo da mulher fogosa e insaciável da pornografia, 

no entanto, essa insaciabilidade diz respeito ao próprio desejo e aos prazeres do próprio corpo. 

Bem diferente da perspectiva do gozo falocêntrico em primazia e como condição do prazer 

feminino dissipada na maioria dos textos de literatura pornográfica. Através da figura de Josete 

vemos o orgasmo feminino como âmago e protagonista do rito sexual.  

 A segunda figura feminina para qual olhamos mais atentamente é Clódia. Peça central 

na narrativa, Clódia mantém um relacionamento aberto com Crasso e é citada até a última 

página da obra. Figura excêntrica, podemos enxergar muito da personagem através do próprio 

nome. Clódia foi a musa inspiradora dos poemas lascivos de Catulo, poeta clássico, conhecido 

por seus versos luxuriosos. A Clódia de Catulo também é conhecida como Lésbia, nome que 

alguns dizem ter sido dado por Catulo para ficcionalizar Clódia em seus versos. Em português 

Lésbia também quer dizer lésbica. 
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 Quando conhece Clódia, Crasso descobre que ela havia sido abandonada por sua 

amante, uma tenista, e que é pintora, porém, só pinta vaginas. Isso logo muda, dona de uma 

sexualidade desimpedida, a pintora passa a ter um caso com Crasso e a ficar obcecada por pintar 

pênis. O fato é que apesar de todas as suas excentricidades, que vamos percebendo no decorrer 

das descrições de Crasso, Clódia é uma mulher que encara o sexo, e, tudo relacionado à esfera 

sexual, de uma forma extremamente livre. Beirando à relação existencialista sartreana, é dela a 

filosofia de que “a rotina, a mesma paisagem das genitálias, faz apodrecer a sensualidade” 

(HILST, 2002, p. 42). 

Porém, algo interessante é que Clódia é adepta do sexo livre, não do amor livre. Quando 

percebe pelas cartas de Crasso que ele se apaixonou por uma mulher que conheceu enquanto 

viajava, Clódia o acusa de traição e para de responder as suas cartas: “você está amando e isso 

é traição” (HILST, 2002, p. 98). 

De certa forma, Clódia e Crasso, como uma espécie de casal, dialogam negativamente 

com o discurso apregoado pela categoria pornográfica, principalmente da libertina, e que foi 

propagada como sendo característica do texto pornográfico em si: a fragmentação dos corpos, 

a impessoalidade das trocas, a ruptura entre sentimentos e sensações (LEITE JÚNIOR, 2006, 

p. 49). Apesar de não falarem em sentimentos, não verbalizarem amor e até troçarem a ideia de 

amar “será que ando sentindo amor? Meu Deus, isso vai me brochar para sempre. Não há nada 

mais estraçalhante e corrosivo!” (HILST, 2002, p. 87), os dois possuem uma parceria que vai 

além do sexo, mesmo em meio a toda atmosfera movida e reduzida ao sexual. 

O fato é que nessa narrativa hilstiana não ocorre o uso de papéis comumente assumidos 

pela mulher tanto na pornografia em seus primórdios, onde tinha mais protagonismo nas 

narrativas, nem na fase que a objetificou e a reduziu ao prazer do homem. Sendo assim em 

Conto d’Escárnios. Textos Grotescos, há um diálogo negativo com a pornografia inicial no 

figurar feminino, uma vez que as mulheres não têm voz e nem têm seus personagens 

desenvolvidos a ponto de obter um certo protagonismo na história.  

Outrossim, dialoga negativamente com a figuração da mulher a partir do surgimento da 

pornografia libertina, uma vez que apesar de não terem protagonismo na narrativa, o possuem 

nas relações sexuais nela representadas. A mulher tem a sua condição de ser desejante e a 

exigência da satisfação desse desejo é igualada à masculina.  

Há ainda um diálogo de captação com a literatura pornográfica ao longo do tempo no 

que diz respeito à representação corporal. Por mais que o conceito de beleza tenha variado ao 
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longo do tempo, a literatura pornográfica mantém o estatuto do belo como princípio primeiro 

do desejo sexual pela figura feminina. Todas as mulheres com quem Crasso teve relações têm 

seus atributos estéticos enfatizados e se enquadram na noção de beleza, característica exigida 

pela volúpia dos escritos pornográficos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida a partir do questionamento central feito a respeito de 

como a escrita hilstiana, especificamente na obra Contos d’escárnio. Textos grotescos (1990), 

dialoga com o universo pornográfico ao longo de sua trajetória enquanto gênero. A pornografia 

foi utilizada como categoria de análise tendo como ferramenta analítica central, evidentemente, 

a vertente literária. 

No decurso dos capítulos, a partir da repercussão em torno do termo pornográfico sendo 

vinculado à trilogia de Hilda, com posicionamentos por parte da crítica que refutavam a 

inclusão da obra dentro do gênero por causa da preocupação com a linguagem presente nas 

obras, questionou-se as noções que abarcam a pornografia dentro de uma perspectiva restrita 

de antiestetitazação e também antitética à arte, cujo todos esses fatores, a partir dessas noções, 

são desprezados na busca da excitação sexual do seu leitor. Através de autores como Lynn Hunt 

(1999) pudemos perceber que a pornografia sofre um dinamismo ao longo de seu processo de 

desenvolvimento. Na sua forma mais incipiente, ela atua de maneira engajada e vanguardista, 

denunciando e criticando aspectos políticos e religiosos de sua época, dando ainda voz em suas 

narrativas às minorias, ao passo que mulheres tinham protagonismo nas narrações e falavam 

sobre seus corpos e formas de dar, mas acima de tudo, receber prazer.  Mulheres, mesmo que 

na figura da prostituta, e homossexuais eram tidos como uma espécie observadores 

privilegiados e críticos da ordem estabelecida, tudo dentro de uma perspectiva política 

embebida pela luxúria sexual. Com o passar do tempo e com o surgimento dos libertinos, 

qualquer tipo de humanidade é sobrepujado pela impessoalidade e crueldade em prol do prazer 

a qualquer custo, mas, ainda assim, temas filosóficos são tratados e a filosofia está presente 

como plano de fundo do sexo levado às últimas consequências. 

Claro que se formos falar de desenvolvimento dentro do plano estético-literário, a 

pornografia sofre um desdobramento pautado no retrocesso, quando, a partir de 1790, ela perde 

as características de engajamento, vanguarda e literariedade para se tornar um fenômeno 

meramente comercial dos prazeres carnais. No entanto, o que é manifesto neste trabalho é que 

desde o seu surgimento até a sua fase contemporânea de estigma, o gênero pornográfico sofre 

transformações e assume diversas faces. Temos um aviltamento com os dogmas religiosos 

na era medieval, uma politização, engajamento e problematização de questões sociais e 
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filosóficas, garantindo sua maior circulação no século XVIII, e a sua retrocessão mais uma 

vez com a censura vitoriana até o desencadear de seu caráter mercadológico, assumido até 

hoje. 

 Com todo esse dinamismo das multifaces da pornografia, não se pode tratá-la como 

gênero engessado cujo único propósito é e sempre será o estímulo da libido, a 

comercialização do sexo e a objetificação do indivíduo. Uma vez que o gênero já justapôs 

à temática sexual denúncias sociais e questões políticas e filosóficas, como podemos par tir 

de uma ótica reducionista e afirmar que o gênero não mais poderá se apossar de outra faceta 

e inserir, “na grafia de seu pornô”, questões relacionadas à linguagem, literariedade e 

trabalho estético?  Ainda mais se tratando de uma produção cultural que, de modo algum, pode 

ser inserida dentro de definições fechadas e exatas, já que se transmuta dependendo das 

condições de tempo e espaço de sua época. 

Apossando-me da deixa da conotação geralmente negativa ligada ao gênero pornografia, 

aproveitei o ensejo para tratar de como esta usualmente é contraposta ao erotismo, que, por sua 

vez, é ligado ao elevado, ao belo e ao implícito. Mostrei que a distinção no plano literário não 

é tão simples, uma vez que obras que levam a alcunha de pornográficas por alguns estudiosos, 

levam ao mesmo tempo a de erótica por outros. Expus que a maioria dos textos teóricos, como 

os de Susan Sontag (1987), Moraes & Lapeis (1984) Bertch, até mesmo Alexandrian (1989) e 

Lynn Hunt (1999), não se preocupam em diferenciar erotismo de pornografia e até utilizam os 

termos sinonimicamente. Também abordei teóricos, como Branco (1983), que trazem os dois 

enquanto gêneros distintos, porém não nos oferecem distinções categóricas, deixando diversas 

lacunas de face criterial quando da tentativa de separar textos dentro dessas categorias enquanto 

distintas. 

O uso de uma leva de referencial teórico utilizado de forma dialética mostrou como a 

questão do erotismo e da pornografia é obnubilada. Como eles estão entranhados de tal forma, 

que é muito difícil dizer onde um começa e outro termina. Talvez, por essa razão grande parte 

dos teóricos não se preocupe em fazer essa distinção e até utilizem os dois intercambiavelmente.  

Nos casos daqueles que optam por distinguir os dois, as distinções ou não são pautadas em 

aspectos caracterológicos ou são de cunho moralista, não nos permitindo utilizar os seus 

critérios para dizer que um determinado texto possui “x” características e por isso é erótico e 

outro texto possui “y” características e por isso é pornografia, porque há quem tratará “y” por 

erótico e “x” por pornográfico alegando talvez os mesmos critérios. O presente estudo não 
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conclui que não há nenhuma diferença entre erotismo e pornografia. Existe, sim. Porém, ela 

está pautada na questão moral presente no imaginário simbólico ocidental, que vilaniza a 

pornografia por ser ameaçadora da contenção e da ordem social e traz o erotismo ainda dentro 

dessa contenção passível de controle. Dessa forma a pornografia passa a ser monitorada e ligada 

às massas, quem geralmente necessita de controle, e o erotismo à elite, possuidores de senso e 

mentes educadas. Não é à toa que Lynn Hunt (1999) fala que a pornografia começa a ser 

regulamentada de fato com a proliferação crescente da alfabetização e, consequente, 

democratização da leitura. Ela sai de uma elite restrita para se tornar acessível a todos. 

Em relação à Academia, vemos um certo reflexo disso, onde há uma ressalva em tachar 

de pornográficos trabalhos ligados à arte, no nosso caso, à alta literatura, dando preferência ao 

termo erótico, não importando a questão estrutural, nem o fato de que em termos textuais, não 

há critérios eficientes que permitam que erotismo e pornografia sejam tratados como gêneros 

independentes. A diferença entre os dois no plano do literário passa a ser uma aporia, uma vez 

que não há conceitos e opiniões incontestes que garantam uma distinção clara. 

Opto assim por não me ater a uma rigidez classificatória de Hilda e da obra em análise. 

O trabalho não defende que Hilda deve ser classificada enquanto pornográfica, porém, levanta 

a questão do porquê ela não poder ser vinculada à pornografia. Uma vez que a própria Hilda 

intitula a sua trilogia de pornográfica e levando em conta todo caráter transgressor de sua escrita 

e do gênero pornográfico, decidi me desprender de amarras classificativas e, simplesmente, 

adotar a pornografia como categoria de análise de Contos d’escárnio. Textos grotescos. 

Através da análise feita no capítulo último desse estudo, mostro que Hilda mantém um 

diálogo com diversos elementos do universo pornográfico, começando por temas que fazem 

parte do que Maingueneau (2010) chama de zonas da pornografia. Az zonas são três: a 

canônica, a tolerada e a interdita. Dentro da obra encontramos diversos exemplos que permeiam 

as três zonas e trazem representações sexuais, como a pedofilia e o incesto, que variam em 

quesitos como relação e desejo consensual, práticas que são vistas como anormais pela 

sociedade e, até mesmo, que ultrapassam as barreiras da legalidade. 

Seguindo com a análise, observei mais diretamente alguns elementos que já foram ou 

são comuns à pornografia e como eles, de fato, se encontravam na obra mantendo um diálogo 

por vezes inovador, como na abordagem de temas como a zoofilia, onde Hilda agrega questões 

existenciais e de gênero, como a linguagem, na qual a autora através de um enredo e palavreado 

chulos também repensa a linguagem literária e a sua estrutura, além do sagrado e profano, 
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trazido não como crítica ou denúncia, mas na tentativa de refletir e aproximar o corporal do 

transcendental. 

Há também um diálogo de captação, no qual Hilst conserva alguns quesitos típicos da 

pornografia. Um deles é o sexo performático e espetacularizado e também a estética do corpo 

feminino como requisito para o desejo sexual. Um diálogo que também capta um aspecto da 

pornografia contemporânea é a escolha de personagens que se encontram dentro de tipos 

comuns como advogadas, pintoras e poetisas. Vemos que Hilda não faz uso de personagens 

estereotipados do gênero no seu início no que diz respeito às suas personagens femininas.  

Observou-se também um diálogo de negação no que concerne à representação da mulher 

na pornografia incipiente e também na sua fase libertina, quiçá contemporânea. As mulheres 

não têm o protagonismo na narrativa que possuíam no surgimento do gênero pornográfico. Não 

são narradoras, o narrador é um homem, e seus personagens não são desenvolvidos no quesito 

profundidade, uma vez que não possuem voz na narrativa e são apenas mencionadas através 

dos relatos de Crasso. Entretanto, elas também não se enquadram na tradição perpetuada da 

mulher em função do prazer masculino. As mulheres em Contos d’escárnio. Textos grotescos 

têm domínio sobre seus próprios corpos e assim como dão prazer, exigem recebê-lo, não tendo 

o falo como centro nem o gozo masculino como condição para sua satisfação sexual.  

Com todo exposto, percebemos que a pornografia está presente em Contos d’escárnio. 

Textos grotescos, sendo trabalhada por Hilda de maneira dialógica e dentro de uma perspectiva 

transgressora, não só no quesito da repercussão social, o que já é uma característica do gênero, 

mas no literário, mostrando que a literatura é contraideológica, provocadora e questionadora da 

ordem vigente, seja ela social ou do cânone literário. Hilst nos mostra que por mais restritivo 

que um gênero possa ser, um grande escritor não tem dificuldade em incluí-lo dentro de uma 

hierarquia de qualidade.  

Concluímos enfatizando que pornografia e literatura não se opõem. Maingueneau 

(2010) nos fala que se tantos escritores reconhecidos tiveram passagens pela escrita 

pornográfica, isso não se deu apenas por razões de sustento, ideia que a própria Hilda propagou 

no início dessa sua empreitada, mas também porque literatura e pornografia se comunicam em 

profundidade. As duas são discursos de fronteira e a natureza transgressora da pornografia lhe 

confere um potencial de ruptura ou escândalo que desperta o interesse de certos escritores, pois 

desde o romantismo o criador se legitima por sua capacidade de ruptura com os códigos 

dominantes. Pornografia e literatura têm muito mais em comum do que as viseiras morais nos 
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permitem enxergar. Sendo assim, parafraseando Drummond, deixemos que a arte seja 

pornográfica, agridocemente pornográfica.  
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