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RESUMO 
 
 
 

 
Este trabalho analisa o conto Josete (1990) da escritora Hilda Hilst, tendo como objetivo geral 
compreender como o tema do Erotismo está configurado na diegese, bem como averiguar como esse 
operador funciona na narrativa em questão. O foco central da pesquisa está na averiguação e, por 
conseguinte, percepção da transgressão no que tange o enredo hilstiano. A narrativa do conto Josete se 
configura mediante o uso escrachado do ato sexual, principalmente do corpo enquanto objeto de 
prazer. A pesquisa se fundamenta no que percebemos como um processo de erotismo transgressor, ora 
na linguagem, ora no tratamento do tema. Parte do trabalho se constitui em identificar e problematizar 
elementos que constituem o erótico, conceituando como tal problemática se conforma enquanto 
representação literária. Outra parte se concentra no corpo da linguagem, evidenciando os elementos 
estruturais, bem como o tema do erotismo transgressor configurado na narrativa hilstiana. Apoiamos o 
desenvolvimento desse raciocínio nas teorias de Georges Bataille (1987), Castello Branco (1987), 
Antônio Cândido (1980) e Robert Moraes (2003). 
 
Palavras-chave: Josete: Hilda Hilst; Conto; Erotismo; Transgressão. 



 
ABSTRACT 

 
 
 
 
This work analyzes Hilda Hilst’s tale of Josete (1990), aiming comprehend how Eroticism is set in the 
diegese, as well as ascertain how this operator works inside the above-mentioned narrative. This 
paper’s central focus is on examination and, thus, perception of transgression regarding Hilst’s story. 
Josete’s narrative configures upon the shameless use of sex, primarily the body as pleasure object. 
This research grounds on what we have realized as a process of transgressor eroticism, either on 
language, or on how the theme was handled. Part of this work consists in identification and 
problematization of elements that constitute the erotic, explaining how that set of problems adapts 
itself as literary representation. The other part focus on the language’s shape, showing off the 
structural elements, as well as the transgressor eroticism set on Hilst’s narrative. We supported the 
development of ideas on theories from Georges Bataille (1987), Castello Branco (1987), Antônio 
Cândido (1980) and Robert Moraes (2003). 
 
Key words: Josete; Hilda Hilst; Tale; Eroticism; Transgression. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quem és? Perguntei ao desejo. 
Respondeu: lava. Depois pó. Depois nada. (Hilda 

Hilst). 
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Adentrar e investigar o universo da literatura erótica não é tarefa fácil. Ainda nos 

dias atuais, é possível encontrarmos resistência e “olhares tortos” ao tratar da 

sexualidade de forma escancarada. Entretanto, Hilda de Almeida Prado Hilst (1930-

2004), no ano de 1990, decide fazer uso de uma linguagem escrachada e altamente 

subversiva, tratando de sexualidade, de desejos e impulsos carnais, bem como do uso do 

corpo como objeto de prazer. A atitude da autora causou as mais diferentes reações no 

público: de um lado, os que gostaram, compraram e leram suas bandalheiras; de outro, 

aqueles que consideraram tais escritos como lixo e afronta para a moral e os bons 

costumes da sociedade. 

Este trabalho se originou de uma tentativa. Tentativa, essa, de compreender os 

limites daquilo que Hilda Hilst chamou de bandalheiras. Tentativa, também, de adentrar 

no universo das palavras, especialmente, no universo da escrita erótica hilstiana, que 

coloca a sexualidade e o corpo em perspectiva. A pesquisa se desenvolve a partir de 

uma averiguação sobre como o tema do Erotismo se faz configurado na narrativa 

Josete. Partindo de uma análise sistemática dos elementos que compõem a diegese 

hilstiana, percebemos que tal narrativa se faz construída sob o viés do erotismo 

transgressor, ou seja, trata do corpo, do prazer e da sexualidade de forma transgressora e 

subversiva, transcendendo, desta forma, os limites da palavra e dos interditos sociais e 

éticos. 

O conto a ser analisado, Josete, integra a obra Contos d’escárnio: textos 

grotescos, o segundo volume da teatrologia obscena, publicada em 1990. Hilst dá corpo 

a um narrador sessentão, Crasso, que cansado de ler tanto lixo, decide escrever o seu 

próprio livro: “É tanta bestagem em letra de forma que pensei, porque não posso 

escrever a minha?” (HILST, 2002, p. 14). Sendo assim, decide revelar para os seus 

possíveis leitores, as relações sexuais que mais marcaram a sua vida, da forma mais 

chula possível. E ao optar por tal escolha, o narrador, autodiegético1, se recusa a narrar 

de forma ordeira, pretendendo escrever à maneira de versos chineses, opta por não 

seguir uma ordem ou estilo formal durante sua escrita, sempre rejeitando marcações 

temporais, opondo-se a qualquer expectativa de retomada da tradição “início-meio-fim”. 

A verdade é que não gosto de colocar fatos numa sequência ortodoxa, 
arrumada. Os jornais estão cheios de histórias como começo, meio e 
fim. Então não vou escrever um romance como... E o Vento Levou ou 
Rebeca, Os Sertões e Ana Karenina então nem se fala. Os verbos 
chineses não possuem tempo. Eu também não. (HILST, 2002, p. 14). 

                                                           
1 Narrador autodiegético: Personagem principal e que relata, na primeira pessoa, as suas experiências 
pessoais. Tudo no texto literário nos é apresentado por ele. 
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Dessa forma, a narrativa enquanto uma sucessão de acontecimentos ocorre em menor 

grau, pois não há demarcação exata de tempo e espaço. Ao longo do texto nos deparamos com 

uma total anarquia de gêneros, isto é, o narrador-protagonista envolve em seus escritos 

elementos como: poemas, o romance memorialístico, excertos filosóficos, contos e mini-

contos sobre as personagens, crítica literária juntamente com piadas e paródias, alusões 

políticas com alto teor de ironia e sarcasmo, com diálogos soltos intercalados no meio do 

texto. Tudo isso construído de forma desordenada e híbrida. Segundo o professor Alcir 

Pécora, quem prefacia o livro, tal modo de escrever pode ser encarado como uma resposta 

irônica à literatura banal de mercado. Nas palavras do autor: 

 
Crasso, narrador chulo, dá nome a uma operação inventiva que faz um 
verdadeiro inventário da mercadoria literária mais estereotipada, sórdida 
mesmo, e a aplica em favor da produção de metáforas descontroladas. O lixo 
cultural o best-seller é, por assim, a condição de sua literatura parasitária e 
obscena, mas é também a circunstância da conquista de sua vontade própria, 
ou, digamos, de sua liberdade negativa. (PÉCORA, 2002, p.6-7). 

 
 

A anarquia de gêneros é uma das características frequentes da escrita hilstiana, ou 

seja, a mistura de vários gêneros literários, como o romance epistolar, os cantares bíblicos, a 

poesia mística, a cantiga galaico-portuguesa, fazem-se presentes em grande parte da obra da 

autora, que se mostra capaz de fundir, num só texto, todos os gêneros que pratica, além de 

referências externas. Eliane Robert Moraes (2003), uma das maiores pesquisadoras sobre 

prosa erótica no país, compreende tal anarquia nos escritos de Hilst como uma prosa 

degenerada, em que a autora subverte as leis literárias, criando uma prosa cujos gêneros se 

degeneram, isto é, alteram-se e se constituem dando novas significações ao texto. 

É comum encontrar tal estilo único da autora nos seus escritos considerados obscenos, 

nas suas bandalheiras, como a própria preferia nomear, pois assim se produz uma perfeita 

sintonia entre forma e fundo, ou seja, para dar voz a personagens perversos, é necessária, 

antes de tudo uma perversão literária. Isso acontece, por exemplo, em O caderno rosa de 

Lori Lamby (1990), em que a personagem principal, Lori, uma menina de oito anos de idade, 

narra de forma desordenada sua iniciação ao universo da prostituição. A linguagem é baixa, 

havendo uma mistura de gêneros; cartas intercaladas com confissões em um diário, além de 

diálogos soltos no meio na narrativa. Em A obscena senhora D (1982), encontram-se trechos 

de poesia lírica, de teatro e, também, a crônica que, juntos, se fundem em um único texto, 

formando uma personagem Hillé, única e completamente excêntrica entre tantos outros em 

que há uma degeneração na prosa hilstiana. 
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Ainda em Robert Moraes (2003, p.14), “uma vez degenerado, o texto fica livre para 

promover as associações mais bizarras e imprevistas, revelando certas relações entre corpo e 

espírito que a cultura brasileira, por tradição, tenta esconder”. A argumentação da 

pesquisadora nos permite enxergar que o caráter de prosa degenerada se faz tanto no sentido 

literário quanto no sexual, de degeneração e transgressão do corpo dotado de impulsos e 

prazeres. É o que acontece em Contos d’escárino/textos grotescos, em que percebemos o 

deboche escancarado do narrador-protagonista (Crasso), que expõe os pontos de toques entre 

o pensamento e as demandas carnais; e Josete, personagem a qual traçamos uma análise, com 

todas as suas transgressões e perversões no que diz respeito ao corpo. 

No primeiro capítulo, buscamos realizar uma compreensão geral do Erotismo, desde 

sua etimologia, com o mito de Eros, bem como os interditos e as transgressões que rondam o 

tema até as transformações ocasionadas pela organização do mundo do trabalho, que 

contribuíram de forma significativa para que as manifestações eróticas permanecessem às 

margens. O erotismo foi trabalhado à luz de autores como Georges Bataille (1987), Lucia 

Castello Branco (2004), Anthony Giddens (1991) e Herbert Marcuse (1999). No mesmo 

capítulo, uma explanação geral trata do contexto e período literário em que Hilda Hilst optou 

por fazer uso de uma linguagem escrachada e tratar do sexo e do corpo, bem como um breve 

panorama a respeito do tema Erotismo na literatura. Para tal, contamos, dentre outros, com as 

contribuições de Eliane Robert Moraes (2003), Antonio Candido (1980), Alfredo Bosi (1936) 

e Jesus Antônio Durigan (1985). 

No segundo e derradeiro, o corpo da palavra ganha destaque, ou seja, a análise do 

conto Josete é realizada de forma sistemática. Os interditos que rondam a narrativa hilstiana, 

isto é, a transgressão da linguagem e do uso do corpo, bem como os elementos estruturais que 

constituem a diegese, são substâncias para a construção da análise. Retomamos Bataille 

(1987) sobre o que o autor denomina como “erotismo dos corpos”, conceito fundamental para 

a configuração do erotismo transgressor na narrativa hilstiana. Os textos de Rodolfo A. 

Franconi (1997), Camille Dumoulié (1955) e Maurice-Jean Lefebve (1975), iluminaram, 

também, os caminhos do erotismo-transgressor foram percorridos. 
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CAPÍTULO I 
 
 
 

 

Os (des)caminhos do erótico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[...] e o seu beijo era meloso e fazia as moças se 
arrepiarem como se tocadas por um sapo que 

saísse de sob um cobertor. (Mario Donato). 
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1.1 O Erotismo: para uma compreensão 
 
 
 
 

A escrita erótica em Hilda Hilst está calcada em dois pólos: o do uso inadequado 

do corpo, e, principalmente, do uso polemizado deste. Averiguamos como tais pólos se 

fazem configurados no conto Josete (1990). Segundo Castello Branco (2004) definir, 

traduzir e ordenar a linguagem cifrada de Eros seria caminhar em direção oposta ao 

desejo, ao impulso erótico que percorre a trajetória do silêncio, da fugacidade e do caos. 

Neste horizonte, como forma de imersão ao processo analítico realizado no segundo 

capítulo, é necessário que nos detenhamos, inicialmente, em uma problematização que 

nos prepare o território para a conformação do erótico na narrativa de Hilda Hilst. 

É interessante que compreendamos, neste capítulo de caráter preparatório, 

algumas relações entre Eros e o processo erótico transgressor que veremos mais à 

frente, na diegese hilstiana. Segundo a mitologia grega, Eros é o Deus do amor, que 

aproxima, mescla, une, multiplica e varia as espécies vivas. Estabelecendo, deste modo, 

uma conexão entre os seres motivados pelo desejo e pelo impulso. Tal conceito não se 

restringe apenas à união sexual, mas também à conexão com o cosmo, com a origem da 

vida, que produzem também sensações de completude e totalidade (BRANCO, 2004, 

p.8). Eros estará sempre em conflito com Tanatos, o Deus da morte, regido pela razão. 

Tanatos representa o controle, a pulsão de morte e destruição. Sendo assim, ao mesmo 

tempo em que Eros impulsiona para a vida e para a totalidade, há a presença de Tanatos, 

que repreende e tenta controlar os impulsos da vida direcionando para a destruição. 

Sendo assim, a configuração do erotismo estabelece a relação entre vida/morte, 

prazer/repressão, que se manifesta nos dias atuais, em uma sociedade pautada pelos 

preceitos do cristianismo, que tentam de todas as formas repreender a sexualidade, 

controlando os impulsos e desejos sexuais. Eros como uma representação da vida, 

movido pelo impulso e pelo anseio de totalidade, está estreitamente relacionado com 

Tanatos, com a morte. Desta forma, pode-se dizer que o que move os indivíduos no 

erotismo é justamente o desejo de ultrapassar o momento de fusão com o outro, o anseio 

de continuar e de superar a morte. 

Para Castello Branco (2004, p. 36), “Eros e Tanatos são forças que se articulam 

e coexistem no ser humano, e têm sua manifestação plena no erotismo”, isto é, por mais 

que Eros esteja implicado com Tanatos, por mais que exista um impulso e uma força 
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repressora, ambos se completam e são necessários para a compreensão e configuração 

do que vem a ser esse fenômeno complexo da condição humana, que é o erotismo. Toda 

a manifestação erótica, pode-se dizer, é motivada pelo impulso de ultrapassar os limites 

de Tanatos, de superar a morte e de tudo o que o repreende. 

A relação de erotismo ligado a morte está presente também na obra O erotismo 

(1987), de Georges Bataille. Nesse caso, as noções de continuidade e descontinuidade 

são fundamentais para compreender o que está em jogo se tratando de erotismo. 

Segundo o autor europeu, nós, seres humanos, “somos seres descontínuos, indivíduos 

que morrem isoladamente numa aventura ininteligível” (1987, p.15). Porém, temos a 

consciência de que somos frutos de uma continuidade anterior e, por isso, temos a 

nostalgia da continuidade perdida, isto é, a descontinuidade acarretada pela busca da 

completude, pelo que se tem de mais intenso, pela totalidade do ser, e, chegar-se a tal 

estado seria o mesmo que desaparecer enquanto ser descontínuo. Ou seja, a morte, 

segundo a concepção batailleana, tem o sentido da continuidade do ser. Deste modo, 

Bataille revela que “o erotismo é a aprovação da vida até na morte” (Idem, p.11). 

O erotismo surge, então, na medida em que se busca restabelecer a continuidade 

no terreno descontínuo da vida. Ou seja, em todo erotismo, a vida descontínua é 

colocada em questão. Ainda em Bataille: 

 
 
 

O que está em jogo no erotismo é sempre uma dissolução das formas 
constituídas. Digo: a dissolução dessas formas de vida social, regular, 
que fundam a ordem descontínua das individualidades definidas que 
nós somos. Mas no erotismo, menos ainda que na reprodução, a vida 
descontínua não está condenada: ela somente está posta em questão. 
Ela deve ser incomodada, perturbada ao máximo. Existe uma busca de 
continuidade, mas em principio somente se a continuidade, que só a 
morte dos seres descontínuos estabeleceria definitivamente, não 
triunfar. Trata-se de introduzir, no interior de um mundo fundado 
sobre a descontinuidade, toda a continuidade de que este mundo é 
suscetível. (Idem. 1987. p.18). 
 

 

Partindo de tais considerações, Bataille trabalha o Erotismo como uma 

experiência que está ligada ao interior humano, e, que só podemos compreender 

olhando para dentro e não de forma externa. Sendo algo próprio do ser humano, é 

possível compreendê-lo melhor através das diferenças entre a experiência interior do 

homem e a experiência do animal. Segundo ele, “o erotismo do homem difere da 

sexualidade animal justamente no ponto em que ele põe a vida interior em questão. O 
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erotismo é, na consciência do homem, aquilo que põe nele o ser em questão.” (Idem. 

1987. p. 27). Entretanto, o homem tornou a sua atividade sexual em uma atividade 

erótica, que está intimamente ligada à vida interior do ser, ou seja, enquanto o animal 

faz uso da sexualidade apenas para a reprodução da espécie, o homem é capaz de dar 

formas a sua sexualidade, desenvolvendo, assim, diferentes formas de prazer que não 

somente visam à procriação. 

Outra razão que fez o erotismo do homem se distinguir do erotismo relacionado 

ao animal, é que o mundo humano se organiza pelo trabalho e se pauta pela razão e, 

justamente nesse mundo, é que o homem se constituiu e se afastou do seu ser “natural”. 

Mas, como permanece ligado a ele, sente nostalgia, pode-se dizer, do seu lado 

animalesco e por isso, busca retornar ao estado anterior, retornar ao mundo que não é 

regido por interditos. Tal busca pelo seu ser natural, pela fuga de um mundo de 

interdições para a continuidade é o próprio erotismo, ou seja, o erotismo se configura 

como uma busca ao que deveria ser natural: ele tenta de todas as formas violar as 

restrições e normas que rondam a sua experiência interior. 

A configuração desse mundo organizado pelo trabalho se originou desde os 

tempos remotos, onde o homem foi capaz de fabricar instrumentos e os utilizar a fim de 

prover sua subsistência. Para realizar o seu próprio trabalho e ter bons rendimentos, era 

preciso evitar tudo o que “atrapalhasse” o trabalho e que “perturbasse” as pessoas. 

 

 
 

Em oposição ao trabalho, a atividade sexual é uma violência que, 
enquanto impulso imediato, poderia perturbar o trabalho: uma 
coletividade laboriosa, no momento do trabalho, não pode ficar a sua 
mercê. Somos pois levados a pensar que, desde a origem, a liberdade 
sexual teve de ser limitada pelo que se pode chamar de interdito, sem, 
no entanto, nada podermos dizer dos casos em que ele se aplicava. 
(BATAILLE, 1987, p. 47). 

 
 

 

Os impulsos sexuais e as fortes paixões eram vistas como algo que perturbavam 

os indivíduos. Logo, esses impulsos afetariam sua vida no trabalho. Para manter o 

controle, a moral e os bons costumes, as festas, os impulsos, as paixões e os desejos 

eram banidos no mundo do trabalho. Tal mundo fora fundado em regras, ou como 

George Bataille descreve, em interditos. Os interditos servem para “controlar” a 

sociedade e, principalmente, os impulsos sexuais. Neste mundo, para manter a ordem 

era preciso que grande parte das manifestações eróticas, bem como os impulsos e 
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desejos sexuais, fossem controlados e reprimidos, mantidos assim no domínio do que 

era impuro, que deveria ser escondido. 
 

Ainda na esteira de Bataille (1987, p. 35), o interdito elimina a brutalidade e 

nossos movimentos de violência (entre os quais os que respondem ao impulso sexual) 

destroem em nós a ordem tranquila da qual a consciência humana é inconcebível. Pode-

se dizer que o interdito, juntamente como trabalho, torna o homem “humano”, capaz de 

desenvolver técnicas para a sua subsistência e para a vida em sociedade, mas também 

faz dele um objeto, isto é, um ser mecanizado, que desconhece e tenta repelir o que 

pode lhe trazer prazer. O homem, dessa maneira, é levado a considerar a atividade 

erótica como algo que deve ser banido ou escondido, pois pode prejudicá-lo. 

 
É somente com a exaustão do corpo, através do trabalho, que a 
energia sexual é desviada e os perigos de Eros são controlados. 
Fragmentado e reprimido o corpo do trabalhador funcionará como 
peça de uma grande engrenagem, cujos mecanismos ele mesmo 
desconhece. (CASTELLO BRANCO, 2004, p. 48). 

 
 
 

A violência dos corpos, o desejo e o impulso são vistos como prejudiciais ao 

progresso do trabalho, por isso devem ser rebaixados e reprimidos. A nova forma de 

organização do mundo trabalho, bem como as características que foram dadas às 

manifestações eróticas, contribuiu para que o erótico, bem como as suas representações, 

se refugiasse no domínio do implícito, do não-dito, das entrelinhas, que com o tempo 

passaram a ser aceitas quase como características absolutas e resistem até nossa 

contemporaneidade. 

Percebemos, então, que o caráter de baixo e sujo designado a tudo que é 

considerado erótico não se originou nos dias atuais. Desde tempos antigos, o impulso de 

Eros foi visto como uma perturbação diante da razão de Tanatos. Podemos dizer que o 

erotismo estará sempre rodeado de interditos, ou seja, de regras, proibições, que tentam 

sempre corromper os impulsos naturais do ser humano. Tais restrições variam de acordo 

com as épocas e os lugares dos indivíduos, que estabelecerão e definirão as normas para 

a conduta sexual, sempre controlando, monitorando e repudiando quaisquer formas de 

manifestação proibitiva do corpo, mais especificamente da representação pública e/ou 

privada de um ato sexual repudiado desde épocas pregressas. 

Prosseguindo com Bataille (1987. p. 46), o homem é definido por uma conduta 

sexual subordinada a regras, a restrições definidas. Para o autor, o homem é um animal 
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que permanece sempre “interditado”. Pode-se associar, também, o par Eros/Tanatos 

(morte) às restrições que encontramos no campo do erotismo, tal relação funciona 

muitas vezes como elemento principal de nossa sexualidade reprimida. A figura de 

Tanatos, associada à morte, representa a repressão e os interditos que nos são impostos 

pela vida em sociedade. Enquanto de um lado, há a fusão e o movimento de Eros, com 

todos os impulsos naturais do ser humano, de outro está Tanatos, controlando e 

monitorando tudo o que é considerado impróprio, que “fere a moral” da sociedade. Essa 

representação maniqueísta entre Tanatos e Eros, está explicitamente demonstrada em 

nossa contemporaneidade, mais necessariamente nesse embate entre o que é certo e/ou 

errado. A sociedade agora não se concentra nessa representação mítica do desejo 

humano, mas está completamente erigida num processo vicioso de dito e não-dito, de 

violação e conspurcação dos direitos humanos e, principalmente, de si própria. 

Na configuração da sociedade atual, Anthony Giddens (1991) nos revela que 

aquilo que contribuiu para que o homem se distanciasse do seu ser animal e das 

sociedades tradicionais, foi o processo da modernização. A modernidade “desencaixou” 

o indivíduo de sua identidade fixa, estabelecendo-se assim novas formas de relações e 

organizações sociais pautadas também em um mundo do trabalho fundido em regras e 

proibições. Giddens (1991, p. 11), define modernidade como “estilo, costume de vida 

ou organização social que emergiram na Europa a partir do século XVII e que 

ulteriormente se tornaram mais ou menos mundiais em sua influência”. Pode-se dizer 

que esse estilo de vida mudou completamente a ordem social tradicional, alterando-se 

assim as formas de relacionamento social. 

 
Os modos de vida produzidos pela modernidade nos desvencilharam 
de todos os tipos tradicionais de ordem social, de uma maneira que 
não têm precedentes. Tanto em sua extensionalidade quanto em sua 
intencionalidade, as transformações envolvidas na modernidade são 
mais profundas que a maioria dos tipos de mudança característicos 
dos períodos precedentes. (GIDDENS, 1991, p. 14). 

 

 

No campo da extensionalidade, as mudanças acontecem de forma global, no 

entanto, no campo da intencionalidade, as mudanças ocorridas por meio da 

modernidade alteraram e continuam alterando as mais íntimas e pessoais características 

de nossa existência cotidiana, isto é, uma sociedade que ordena e reordena as relações 

sociais e as ações individuais e coletivas. A mudança que mais nos interessa, decorrente 

da modernidade, são as mudanças nas relações humanas. Podemos dizer que a 
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modernização afastou ainda mais os indivíduos de sua atividade erótica. O indivíduo foi 

ficando cada vez mais submerso ao universo do trabalho (trabalhar para viver/viver para 

trabalhar) e nesse universo, há cada vez menos espaço para o erotismo e suas 

manifestações. Em decorrência disso, foi se afastando cada vez mais da natureza, isto é, 

o homem passa a abdicar de seus desejos e impulsos para se modelar em um mundo 

moderno, o mundo do trabalho alienado e da submissão: 

 
Na maior parte das culturas pré-modernas, mesmo nas grandes 
civilizações, os seres humanos se viam em continuidade com a 
natureza. Suas vidas estavam atadas aos movimentos e disposições da 
natureza (...). A indústria moderna, modelada pela ciência com a 
tecnologia, transforma o mundo da natureza de maneiras 
inimagináveis. (GIDDENS, 1966, p. 66). 

 

 

Desse modo, os seres passam a ser modelados e organizados por uma sociedade 

que preza o desenvolvimento do trabalho e, que subjuga e reprime o corpo dos 

indivíduos, deixando sempre claro que a separação entre mente e corpo deve ser sempre 

praticada. Com todos os processos de industrialização e tecnologia, acarretados pela 

sociedade moderna, o indivíduo torna-se ainda mais submerso num meio técnico e 

mecanizado. Houve um constante movimento de dessexualização do corpo no mundo 

moderno, isto é, as energias libidinais, os impulsos e desejos, foram canalizados de 

forma a reduzir o corpo como um mero instrumento de labuta. Os instintos, os impulsos 

passam a ser controlados e vigiados, podendo ser liberados somente nas poucas horas de 

tempo livre. 

Em Eros e civilização (1999, p.33), Herbert Marcuse faz uma interpretação 

filosófica e crítica do pensamento de Freud, na qual os processos históricos se 

apresentam como processo natural, que são próprios e inerentes da natureza humana. 

Para Freud, a história do homem é a história da sua repressão. Isto quer dizer que as 

repressões da civilização não são devidas às influências externas, histórico-sociais, mas 

a determinações internas, biológico-naturais. Há uma repressão orgânica que determina 

o caminho para a civilização. E tal civilização, segundo o pensamento de Freud, 

configurou-se a partir do princípio de prazer e de realidade, ambos são constituídos na 

psique do ser humano, e sendo assim, não haveria como mudar o caráter repressivo da 

civilização. 

Enquanto o princípio de prazer almeja atingir um estado pleno evitando a dor e o 

desprazer, o princípio de realidade o reprime, e regula e controla a busca por tais 
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desejos. Tal conflito, na teoria freudiana, é fruto da relação entre consciente e 

inconsciente e, não há nada que possamos fazer, a não ser imaginarmos e criarmos 

fantasias daquilo que consideramos prazeroso. Porém, Marcuse (1999, p. 51), não 

compartilha dos pensamentos de Freud, e extrapola os seus conceitos, apresentando 

assim novos pensamentos e conceitos que são construídos como processo histórico-

social, e não como processo natural. Segundo a concepção do autor, o caráter repressivo 

da sociedade é oriundo de um modo de dominação social específico na história, ou seja, 

cada sociedade em determinado contexto, organiza e estrutura o que considera como 

“puro” e reprime aquilo que é considerado “impuro”. E tais restrições foram impostas 

aos indivíduos, primeiro pelo uso da violência, depois pela racionalização do poder. 

Como vimos, com o advento da modernidade, surgiram mudanças nas mais 

diferentes áreas da sociedade, mudanças no setor de tecnologia, do mercado industrial e 

também, mudanças nas relações individuais e íntimas relacionadas com atividades de 

trabalho. Marcuse nos apresenta o termo “mais-repressão” que se opõe ao princípio de 

realidade de Freud, por ter um caráter histórico-social, que não nos é dado, mas 

imposto. Como o próprio nome já demonstra, a mais-repressão vai além da repressão 

básica do princípio de realidade, são restrições e imposições requeridas pelo domínio 

social e histórico: 

 

[...] as instituições históricas específicas do princípio de realidade e os 
interesses específicos de dominação introduzem controles adicionais 
acima e além dos indispensáveis à associação da civilização humana. 
Esses controles adicionais, gerados pelas instituições específicas de 
dominação, receberam de nós o nome de mais-repressão. 
(MARCUSE, 1999, p. 53). 

 
 
 

A mais-repressão foi imposta pela sociedade moderna, que exige mais de Eros, e 

o acaba subjugando em favor da manutenção da forma vigente da constituição social. 

Tudo é pensando para que a energia libidinal esteja voltada para o trabalho alienado, 

para a força bruta. Assim, é possível manter todos em um mesmo padrão, dominados 

pelo trabalho alienado. No mundo da mais-repressão, sustentado pela sociedade 

industrial, os indivíduos não vivem por si mesmos, suas vontades e desejos são 

rebaixados a nível marginal, e isso causa o próprio sufocamento do indivíduo, que se 

encontra imerso em uma sociedade altamente repressiva. Até mesmo as atividades 

eróticas, bem como suas manifestações, devem ser deixadas para o tempo livre, fora do 

trabalho, porém, suas práticas devem estar de acordo com a moral e os bons costumes 
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da sociedade em que vive, ou seja, o modo de satisfação e gratificação são também 

determinados pelo próprio trabalho. Tal modo de organização da sociedade é 

ocasionada pelo princípio de desempenho, ou seja, o indivíduo se quiser viver, deve se 

submeter à força bruta do trabalho: 

 
Os instintos do indivíduo são controlados através da utilização social 
da sua capacidade de trabalho. Ele tem de trabalhar para viver, e esse 
trabalho não exige apenas oito, dez, doze horas diárias do seu tempo 
e, portanto, uma correspondente divisão de energia, mas também, 
durante essas horas e as restantes, um comportamento em 
conformidade com os padrões e a moral do princípio de desempenho. 
(MARCUSE, 1999, p. 92). 

 
 
 

Portanto, além de toda a energia e os instintos libidinais serem canalizados no 

trabalho alienado, é imposto padrões e regras aos indivíduos que visam à moral e a ética 

da civilização, até mesmo na conduta fora da atividade de trabalho, ou seja, em todas as 

esferas há dominação para que os impulsos dos corpos sejam cada vez mais 

controlados. Todavia, a sociedade humana não vive somente em torno do mundo do 

trabalho, é preciso como diz Marcuse (1999, p.175) liberarmos Eros e lutar pela 

existência, e tal luta é pelo prazer duradouro. A razão, a força de Tanatos e o trabalho 

ainda não controlaram totalmente os impulsos e os desejos do homem. 

Segundo Castello Branco (2004, p.54) a força do erotismo é tão grande, que é 

até mesmo capaz de ultrapassar os interditos e se manifestar mesmo em contextos onde 

é grande a repressão sexual, mesmo em casos de extrema sublimação dos impulsos 

sexuais: Fugidio e subterrâneo, ele permanecerá invulnerável aos controles e leis 

sociais: onde houver vida humana, haverá sempre a ameaça de desordem erótica, a 

promessa de resgate da totalidade perdida, o silêncio hipnótico do deus. (CASTELLO 

BRANCO, 2004, p. 14). 

Para escapar de tal mundo profano, o mundo do trabalho, como era considerado 

em tempos passados, parte da sociedade frequentava festas e orgias, onde o espírito de 

Dionísio predominava e os impulsos e desejos sexuais eram liberados. Esse era o 

mundo sagrado, de festas, dos soberanos e dos deuses. Para penetrar neste mundo era 

preciso transgredir os interditos, ou seja, violar as regras e restrições acerca da 

sexualidade e do corpo. Segundo Bataille (1987, p. 60) o interdito só existe para ser 

violado. Não há nenhum interdito, nenhuma restrição, que não possa ser transgredido. 

Isso não quer dizer que a transgressão anula o sentido do interdito, ela não o nega, mas 
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o ultrapassa e o completa. Todavia, é necessário ressaltar que até mesmo a própria 

transgressão está sujeita a regras e que ela não é sinônimo de liberdade. 

Retomando Bataille (1987) a transgressão não está menos sujeita a regras que o 

interdito: 

 

Não se trata de liberdade: em certo momento e bem nesse momento, 
Isto é possível, tal é o sentido da transgressão. (...). A preocupação 
com uma regra é ás vezes maior na transgressão: pois é mais difícil 
limitar um tumulto uma vez começado. (Ibidem. 1987, p. 61). 

 
 

Em uma conferência sobre O erotismo, em 1957, Bataille revela que o erotismo 

nasceu do interdito e vive do interdito. Segundo o autor, se não houvesse em nós um 

interdito que se opusesse profundamente à liberdade de nossa atividade erótica, não 

teríamos atividade erótica. Compreendemos então o caráter central do Erotismo, que 

está estreitamente correlacionado com os interditos. Como foi dito anteriormente, o 

interdito só existe para ser violado, e tal violação é o próprio erotismo. Se não houvesse 

interditos, a característica transgressora de violação do erotismo não existiria, só seria 

apenas mais uma atividade sexual como a dos animais. 

Sendo assim, os homens são submetidos a dois movimentos contraditórios, ao 

interdito que intimida e aterroriza e ao mesmo tempo a violência que fascina e introduz 

assim a transgressão. Ao mesmo tempo em que o homem sente um forte impulso de 

violência, de transgredir os limites do corpo e dos bons costumes, é necessário se 

controlar e repelir toda essa motivação, pois nos foi imposto e internalizado o 

pensamento de que é proibido, vulgar, e, até mesmo, considerado pecado, em uma 

sociedade regida pelo cristianismo, caso extravasemos os limites da sexualidade e da 

atividade erótica. Percebemos então, que o universo humano é cercado por uma 

clivagem entre dois mundos, de um lado está o mundo calmo e ordenado ligado ao 

trabalho e aos interditos e, de outro lado, o mundo caótico da violência ligado a 

transgressão e ao erotismo. 

 
De qualquer maneira, o homem pertence a um e a outro desses dois 

mundos entre os quais sua vida, por mais que ele esteja atento é 

dividida. O mundo do trabalho e da razão é a base da vida humana, 

mas o trabalho não nos absorve inteiramente e, se a razão comanda, 

nossa obediência nunca é sem limite. Com seu trabalho, o homem 

edificou o mundo racional, mas sempre subsiste nele um fundo de 

violência. A própria natureza é violenta e, por mais comedidos que 

sejamos, uma violência pode nos dominar de novo, que não é mais a 

violência natural, a violência de um ser racional que tentou obedecer, 
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mas que sucumbe ao movimento que ele mesmo não pode reduzir à 

razão. (Ibidem, 1987, p. 37). 
 

 

Há um caráter de “pecado” dado ao Erotismo e a todas as manifestações que 

envolvem o prazer e o corpo. Esse conceito estigmatizado do Erotismo foi introduzido 

pelo Cristianismo, pois essa doutrina vê como pecado qualquer prática sexual que 

ultrapasse ou simplesmente desconsiderasse a procriação. Retomando Castello Branco 

(2004, p. 46), a igreja e toda a ideologia cristã, contribuiu para a degeneração do corpo, 

isto é, tratou-o como se fosse destituído de necessidades, impulsos e desejos. O corpo 

passou a ser reduzido ao estado de corpus, um instrumento que não serve para nada, 

além da procriação. Os impulsos naturais do ser, os desejos e a ardência da paixão só 

eram permitidos e considerados sagrados em uma relação que visasse o casamento e, 

logicamente, todas as opções sexuais que não visassem a procriação eram 

estigmatizadas e consideradas profanas e perversas. Por muito tempo tal pensamento 

prevaleceu, colocando às margens as relações que não estavam de acordo com o padrão 

estabelecido pela sociedade. 

Nota-se então, que existe uma ligação estreita entre Erotismo e Poder, isto é, o 

erotismo estará sempre vinculado, ou melhor, subjugado às relações de poder, sejam 

elas propagadas pelas instituições (Estado, Igreja, etc) ou, até nas relações sociais, em 

que há uma parte que domina e a outra que se submete. Toda manifestação erótica é 

vista como algo perigoso, que pode sempre prejudicar a moral e os bons costumes de 

uma determinada sociedade e para exercer total controle sobre a sexualidade humana, o 

caráter de sujo e de pecado é internalizado pela grande parte da sociedade. 

O erotismo é visto dessa forma como uma ameaça à ordem, por isso é 

repreendido e mantido como impuro. Segundo Franconi (1997): 

 
O erotismo dirige-se para a liberação, enquanto o poder, para a 

dominação. O erotismo é uma ameaça ao poder: a estrutura da 

sociedade (entendida como “autoritária, patriarcal e machista”) está 

baseada na repressão que o poder implica. O erotismo é a liberdade 

que deve ser cortada, liberdade que subverte a ordem; de onde 

erotismo e poder serem forças antagônicas. (Ibidem, 1997, p. 71). 
 

 

Sendo assim, para garantir domínio e controle acerca das manifestações eróticas 

e da sexualidade, a sociedade moderna, instaura por meio do Estado e, principalmente, 

da Igreja, leis e dogmas que reprimem os desejos e impulsos humanos, como também a 
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liberdade da expressão sexual, evidenciando a moral e os costumes tradicionais da 

sociedade e da família, que devem visar sempre a procriação. Pode-se dizer que mesmo 

com a ascensão da modernidade, com as transformações nas esferas públicas e privadas, 

ainda prevalecia o caráter repressivo das manifestações eróticas. 

A relação entre Erotismo/Poder, desta forma, não é fruto dos dias atuais. Desde 

tempos antigos, com o impulso de Eros, já havia o poder representado por Tanatos, o 

deus que controlava e vigiava as condutas que fugiam ao padrão que a sociedade 

instituiu. Sendo assim, as atividades eróticas, bem como suas manifestações, sempre 

estiveram ligadas ao poder. Seja por meio de interditos e regras, nunca foi possível a 

total liberação dos impulsos humanos, tudo deve ser feito escondido, subjugado e 

deixado as margens, quem se ousasse a falar ou manifestar qualquer impulso de 

conotação sexual era considerado como perverso e pecador. 

Entretanto, Marcuse em Eros e Civilização (1996), defende a ideia de que é 

possível construirmos uma sociedade não-repressiva, se opondo ao pensamento de 

Freud, que acreditava que a eliminação da repressão e a libertação de Eros, destruiria 

toda a civilização, pois a abdicação dos instintos e o controle dos impulsos, segundo a 

teoria de Freud, são fatores essenciais para a manutenção da sociedade e constituição do 

sujeito. Marcuse compreende a sociedade na qual vivemos, dotada demais-repressão, 

por isso torna-se necessário substituirmos o princípio de realidade e libertarmos Eros, 

isto é, deixar aflorar os instintos de vida e os impulsos e tornar o princípio de prazer 

alcançável e legítimo. Numa sociedade livre da mais-repressão, os indivíduos estariam 

livres para discernir o que realmente desejam de acordo com suas vontades e 

convicções. Não haveria tantas imposições e restrições acerca do corpo detido de prazer 

e impulsos. E, logicamente, a labuta, o trabalho seria organizado de uma forma não 

alienada, os indivíduos não seriam transformados em meros instrumentos mecanizados, 

reduzidos ao estado de corpus: 

 
 

A eliminação da mais-repressão tenderia Perse a eliminar não a 

atividade laboral, mas a organização da existência humana como 

instrumento de trabalho. Sendo assim, a emergência de um princípio 

de realidade não-repressiva modificaria, mas não destruiria, a 

organização social do trabalho; a libertação de Eros poderia criar 

novas e duradouras relações de trabalho. (MARCUSE, 1999, p.143). 
 

 

É preciso nos atentarmos que a eliminação da mais-repressão, não visa à 

eliminação total da atividade de trabalho, uma sociedade com grau zero de repressão, e 
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sim, para a construção de uma sociedade que possibilita espaço para as manifestações 

de Eros, para isso, as pessoas devem aprender a usar o tempo livre para a gratificação 

libidinal, não apenas como instrumento de relaxamento passivo e como recuperação de 

energias. Mas, em uma sociedade moderna, onde todos os indivíduos se encontram 

submersos no mundo do trabalho e da repressão, onde temos seus instintos e 

sexualidade coibidos, como fazer para libertar Eros e nos libertarmos da mais-

repressão? 

Segundo Marcuse (1999) para passarmos para um nível mais elevado de 

civilização, uma civilização sem dominação e sem mais-repressão, é preciso “libertar 

Eros”, e tal, libertação só pode ser eficaz por meio do resgate político e revolucionário 

da dimensão estética, pois, ela é capaz de efetivar uma reconciliação erótica do homem 

com a natureza nos dias atuais, acabando-se assim com toda repressão desnecessária e 

colocando os indivíduos no caminho da liberdade e da gratificação libidinal. 

 
 

A disciplina da estética instala a ordem da sensualidade contra a 

ordem da razão. Introduzida na filosofia da cultura, essa noção almeja 

uma libertação dos sentidos que, longe de destruir a civilização, dar-

lhe-ia uma base mais firme e incentivaria muito as suas 

potencialidades. (...) – a função estética “aboliria a compulsão e 

colocaria o homem, moral e fisicamente, em liberdade”. (MARCUSE, 

1999, p. 163). 
 
 

A dimensão estética é vista como uma ameaça à ordem, pois, ela possui um 

caráter altamente revolucionário que pode colocar os indivíduos em estado de liberdade 

e em união com a natureza, com seu ser natural. Tal liberdade é a busca pela 

emancipação de uma civilização repressiva, que visa manter os indivíduos sob um 

sistema de dominação baseado na alta produtividade do trabalho. Sendo assim, a 

dimensão estética é considerada como um fator de resistência, que busca romper com os 

padrões dominantes da sociedade e atingir um estado de gratificação libidinal e relações 

de prazer mais duradouro e estável. 

Todavia, segundo Marcuse (1999, p. 168), a transformação da dimensão estética, 

da sexualidade em Eros, só se torna possível se a civilização tiver atingido a mais alta 

maturidade física e intelectual. É necessário que todos estejam envolvidos e conscientes 

do real estado em que se encontram, em uma civilização repressiva, que visa somente a 

produtividade e o lucro e, que dessexualiza o corpo, tratando-o como um mero 

instrumento de trabalho, para que assim possam resgatar o valor da dimensão estética e 
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construam uma nova organização da sociedade, livre das repressões que foram impostas 

aos instintos, em que a racionalidade libidinal seja pensada e os impulsos de Eros 

controlados ao benefício de todos: 

 

Com a transformação da sexualidade em Eros, os instintos de vida 

desenvolvem sua ordem sensual, ao passo que a razão se torna sensual 

na medida em que abrange e organiza a necessidade em termos de 

proteção e enriquecimento dos instintos de vida. As raízes da 

experiência estética reemergem – não apenas numa cultura artística, 

mas na própria luta pela existência. Ela assume uma nova 

racionalidade. (MARCUSE, 1999.p. 194). 
 
 

Percebemos que é possível, segundo os conceitos de Marcuse, transformar a 

organização repressiva da sociedade, construindo, assim, uma civilização onde haveria 

espaço para o lúdico e para as manifestações libidinais de Eros e, consequentemente, as 

relações de trabalho ganhariam novas formas, pois as pessoas estariam conscientes do 

seu papel na sociedade, construindo assim relações mais duradouras e prazerosas. 

Comparada com os períodos puritanos e altamente repressivos, percebe-se que a 

liberdade e as manifestações sexuais aumentaram significamente. 

Entretanto, ainda nos dias atuais, o corpo e a sexualidade ainda são alvos de 

proibições e estão ligados a relações de poder. Os indivíduos têm ainda o corpo 

reduzido ao estado de “corpus” dessexualizado cada vez mais, suas atividades eróticas 

ainda, nos dias atuais, são interditadas pela moral e os padrões vigentes na sociedade. 

Porém, enquanto não presenciamos a utopia libidinal, idealizada por Marcuse, a 

violência dos corpos, os impulsos sexuais motivados por Eros, continuam 

transcendendo qualquer lei, moral ou preceito. Um exemplo disso está na exposição do 

corpo e da sexualidade de forma explícita nos meios de comunicação (televisão, filmes, 

músicas, etc), ou seja, mesmo em uma sociedade altamente repressiva que tenta 

condenar as manifestações eróticas, que podem acarretar a desordem, é possível 

encontrarmos tais manifestações de forma explícita sendo comerciáveis e em grande 

parte, aceitas pelo público. Porém, essa aceitação, como iremos ver mais adiante, não 

acontece de forma simplista quando se trata da literatura erótica de Hilda Hilst. 

Novamente, o conceito de transgressão vem à tona, é somente por meio dela que 

será possível infringir e romper os limites impostos pelos interditos e pelo poder. Será 

por meio da transgressão que a experiência interior se tornará possível, ou seja, o 

erotismo e todas as suas manifestações. Pode-se dizer então, que o erotismo possui uma 
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natureza essencialmente transgressora, é a própria que o move e que o impulsiona. 

Sendo assim, independentemente das regras e proibições que podem variar de uma 

determinada sociedade e época, haverá sempre a transgressão motivando a experiência 

erótica. Segundo Fernando Scheibe (2013, p. 17), a transgressão é o ápice do humano, 

seja ela ligada ao interdito, ao trabalho, ou até mesmo na linguagem. 

Podemos afirmar que o erotismo e todas as suas manifestações e representações 

jamais será suprimido ou repelido na sociedade. Sempre haverá dois pólos distintos 

acerca do erótico, são eles: as proibições e os interditos ligados à ordem e ao poder e, a 

possibilidade e o desejo de ultrapassar tais restrições juntamente com o anseio de atingir 

a totalidade e de retornar à animalidade, que está ligado à transgressão e, é justamente 

isso que move e impulsiona o erotismo. Ao longo desta pesquisa abordaremos o quanto 

a transgressão se faz presente na narrativa hilstiana, desde a transgressão dos corpos e a 

violência contida nesse ato, até a transgressão da palavra, da linguagem que rompe com 

certos padrões da escrita. 
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1.2 Hilst: um breve panorama 
 

Então eu peguei a bola amarela e pus no 

meio das minhas coxinhas. 

(Hilda Hilst, Lori Lamby). 
 

 

Hermética. Obscena. Enigmática. Estes são alguns dos adjetivos que foram 

dados a Hilda Hilst durante toda a sua carreira literária. Considerada pela crítica 

especializada como uma das maiores escritoras em língua portuguesa do século XX, 

Hilst (1930-2004) foi ficcionista, cronista, dramaturga e poeta. Dona de uma vasta obra, 

composta por mais de 40 livros, Hilda não escreveu por distração, procurou sempre 

tratar e questionar sobre questões existenciais e metafísicas em seus escritos. Em uma 

entrevista publicada no jornal O estado de São Paulo (1975), revela: 

 
“[...] Quero ser lida em profundidade e não como distração, porque 

não leio os outros para me distrair mas para compreender, para me 

comunicar. Não quero ser distraída. (...). Parece que as pessoas 

querem livrar-se assim de si mesmas, que têm medo da ideia, da 

extensão da metafísica de um texto, da pergunta, enfim.” (HILST, 

1975, p. 30). 
 

 

Devido ao caráter profundo e reflexivo de suas obras, por estar sempre buscando 

respostas e questionando sobre a morte, sobre Aquele Outro e sobre a existência 

humana, foi muitas vezes considerada uma escritora erudita de difícil entendimento, 

pois seus escritos exigem certo conhecimento filosófico do leitor, e isso ocasionou um 

não reconhecimento de sua obra, por parte dos leitores e também do mercado editorial 

que tinha resistência em publicá-la. Para aqueles que acompanhavam os seus escritos, 

os seus fiéis leitores, foi um enorme espanto quando Hilda Hilst apresentou obras que 

diferiam de tudo o que já havia escrito. Cansada da imagem de escritora hermética, 

passou a tratar de sexo de forma crua, sem se preocupar com a linguagem e os padrões 

morais e éticos da sociedade. 

Apesar do tema do Erotismo já ter aparecido muitas vezes nos seus poemas e em 

outros escritos, foi somente com a chamada teatrologia obscena composta pelos livros: 

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

Cartas de um sedutor (1991) e Bufólicas (1992), o único em poesia, que Hilda 

intencionou de forma mais intensa questões relacionadas ao sexo, ao corpo e prazer. 
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Nas suas “bandalheiras”, como chamava, subverteu e transgrediu valores morais, 

escreveu sobre questões que deveriam permanecer escondidas, fez uso de uma 

linguagem vulgar sem se preocupar com padrões estéticos da escrita convencional. 

Para traçarmos um estudo acerca do erotismo em Hilda Hilst, analisaremos um 

conto, pertencente a época em que a autora optou por escrever bandalheiras, para que 

assim pudesse ser lida e até mesmo consumida. Sendo assim, temos como objeto de 

análise o conto Josete que integra a obra Contos d’escárnio/ Textos grotescos, terceiro 

livro da teatrologia obscena publicado em 1990. É preciso antes de tudo, nos situarmos 

ao contexto em que foi publicado tal obra, para que assim possamos problematizar e 

analisar como o erotismo está configurado dentro da diegesis. De acordo com Durigan, 

(1946, p. 07), “o texto erótico se apresenta como uma representação que depende da 

época, dos valores, dos grupos sociais, das particularidades do escritor e das 

características da cultura em que foi elaborado”. Isto é, não há um conceito fixo sobre o 

erotismo na escrita, o tema em questão se molda de acordo com o contexto em que foi 

escrito, podendo assim ter vários significados. 

Antonio Candido (1980, p.4) defende a ideia de que para entendermos uma obra 

literária é preciso fundir texto e contexto, ou seja, o contexto possui grande influência 

em um texto literário, podendo atribuir significados que em outra época, talvez não teria 

sentido. Sabemos ainda, que o externo (no caso, o meio social) importa, não como 

causa, nem como significado, mas como elemento que desempenha certo papel na 

constituição da estrutura, tornando-se, portanto, interno. Dá-se então, um caráter social 

para a obra literária, pois esta é constituída também de fatores externos: 

 
 

(...) a arte é social nos dois sentidos: depende da ação de fatores do 

meio, que se exprimem na obra em graus diversos de sublimação; e 

produz sobre os indivíduos um efeito prático, modificando a sua 

conduta e concepção de mundo, ou reforçando neles o sentimento dos 

valores sociais. (CANDIDO, 1980, p.20). 
 

 

Portanto, para que se tenha uma análise crítica de uma obra literária, é preciso 

conciliar a obra e o contexto em que a mesma foi produzida, bem como a recepção e os 

efeitos que determinada obra causou no público. O conto a ser analisado, escrito na 

década de 90, pertence a época em que Hilst se cansou da prosa “certinha”, e que o país 

também passou por grandes mudanças nos mais diferentes aspectos. 

Foi justamente nessa época, que vários outros escritores optaram por tratar de 
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temas considerados polêmicos na literatura: João Gilberto Noll, Dalton Trevisan, João 

Silvério Trevisan, Caio Fernando Abreu, etc. decidiram também arriscar em uma nova 

forma de escrita, e que passaram também, pelo rejeitamento inicial dos leitores. 

Podemos dizer que Hilda, como uma das poucas mulheres ao adentrar nesse universo, 

teve também influência de Caio Fernando Abreu, com quem esteve ligada por um longo 

período em sua residência (Casa do Sol), período em que Caio se refugiou da Ditadura 

Militar. Sendo assim, levando em consideração todos esses fatos, averiguaremos como a 

narrativa de Josete está situada em determinado contexto histórico-social, como 

também, a recepção e os efeitos que tal obra causou nos leitores de Hilst. 

No cenário político, o Brasil passava por grandes instabilidades. O povo decidiu 

retornar as ruas, após um longo período de repressão, lutar e reivindicar direitos, bem 

como manifestar a insatisfação perante o governo da época. E após duas décadas de 

ditadura militar, o primeiro presidente civil é eleito (Fernando Collor de Mello) por voto 

direto, porém, acaba sofrendo o primeiro processo de impeachment no ano de 1992. 

No campo da tecnologia, houve um grande avanço no desenvolvimento de 

computadores e celulares, ambos passam a se tornarem uma necessidade da época 

moderna. Na mídia, a AIDS se torna pauta principal, maiores informações sobre as 

formas de contágio e prevenção são disseminadas. Como fim do período militar (1964-

1985), a sexualidade, passa então, a ser discutida nos diferentes meios de comunicação, 

como também a homossexualidade que começa a ganhar visibilidade na mídia, por meio 

de telenovelas e filmes. 

No âmbito literário, houve grandes transformações ocasionadas desde a Semana 

de Arte Moderna em 1922. Segundo Alfredo Bosi (1936, p.409) a semana foi um 

acontecimento e uma declaração de fé na arte moderna, que buscou romper com 

padrões estéticos vigentes na época, estabelecendo-se assim uma nova forma de se fazer 

literatura. Escritores da primeira e segunda gerações do Modernismo, como Mário de 

Andrade, Rachel de Queiroz, Oswald de Andrade, Bernardo Guimarães, Guimarães 

Rosa, etc, buscaram retratar em suas obras questões sociais, mostrando forte indignação 

frente à situação do povo brasileiro. Nessa fase, temas regionalistas ganham destaque. A 

palavra torna-se arma de denúncia contra as mazelas do povo e do sertão nordestino. 

Outra característica marcante de tais escritores é o caráter intimista e de profundo teor 

psicológico (fluxo de consciência) nas obras: 

 
Entre 1930 e 1945/50, grosso modo, o panorama literário apresentava, 
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em primeiro plano, a ficção regionalista, o ensaísmo social e o 

aprofundamento da lírica moderna no seu ritmo oscilante entre o 

fechamento e a abertura do eu à sociedade e à natureza. (...). A sua 

paisagem nos é familiar: o Nordeste decadente, as agruras das classes 

médias no começo da fase urbanizadora, os conflitos internos da 

burguesia entre provinciana e cosmopolita. (BOSI, Alfredo. 1936, p. 

412). 
 

 

Pode-se dizer que há também uma terceira geração modernista, a partir dos anos 

45/50, em que as questões existenciais acerca da vida humana juntamente com todos os 

conflitos internos do homem se tornaram mais intensos. De acordo com Bosi (1936, 

p.414) os escritores dessa geração são de invulgar penetração psicológica, que se 

preocuparam em escavar os conflitos do homem em sociedade, cobrindo com seus 

contos e romances-de-personagem a gama de sentimentos que a vida moderna suscitou 

no âmago da pessoa. Entre esses escritores estão: Lygia Fagundes Telles, Clarice 

Lispector, Dalton Trevisan, Otto Lara Rezende, etc. Pode-se afirmar que a década de 90 

apresentou uma literatura mais próxima do contexto social do Brasil, alguns escritores 

se fixaram na literatura mais introspectiva, rompendo com formas e estruturas das 

gerações passadas. 

É nesse cenário que Hilda Hilst publica grande parte de sua obra, dentre elas, o 

que chamou de bandalheiras. Segundo Bosi (1936, p. 497), Hilst pertence ao ideal da 

geração de 45, apresentando tendências formalistas e neossimbolistas, ou seja, a 

extrema preocupação em relatar questões relacionadas aos conflitos existenciais do 

homem, o uso de uma linguagem densa e repleta de neologismos e referências 

filosóficas, são características frequentes dos escritos hilstianos. 

Mesmo com a difusão de questionamentos e discussões, acerca do uso do corpo 

e da sexualidade, que já estavam sendo disseminados por vários escritores. Mesmo com 

a produção industrial de revistas e filmes “pornôs” e a representação do corpo como 

objeto de prazer, tudo isso ocasionado com as mudanças da década de 90. Hilda Hilst 

ainda consegue romper e transgredir conceitos e posturas que até então ainda 

permaneciam no nível daquilo que é baixo e desprezível, a começar pelo uso da 

linguagem que muitas vezes choca o leitor pela vulgaridade e crueza. Rompe também 

como modelo “início-meio-fim” que eram predominantes na estrutura do gênero 

narrativo, suas narrativas geralmente estão formadas em blocos, isto é, em parágrafos 

únicos. 

Por meio do conto Josete, é possível percebemos a tentativa de Hilda em atingir 
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o público e ser mais vendida no mercado editorial, bem como a subversão dos padrões 

moralistas da década de 90, pois a autora trata do sexo, do uso do corpo e das formas de 

prazer de forma natural. De fato, pode-se dizer, Hilda conseguiu chamar a atenção para 

a sua obra, colegas e críticos se voltaram para o que ela estava escrevendo e com isso 

conseguiu dar uma alavancada em sua carreira. 

O primeiro livro da teatrologia obscena, O caderno rosa de Lori Lamby, foi 

adaptado ao teatro; Hilda passou a trabalhar como cronista no jornal Correio Popular, 

onde escreveu de 1992 à 1995, o que aumentou também o seu número de leitores. 

Vários pesquisadores decidem estudar sua obra, a produção de artigos, dissertações e 

teses crescem cada vez mais, contribuindo assim para o reconhecimento e disseminação 

de seus escritos. Se a intenção de Hilda era realmente fazer uma estratégia de marketing 

para vender e atingir o público, ela conseguiu, pois até mesmo reportagens jornalísticas 

tornaram-se mais frequentes, o que a própria reconheceu: “estou conseguindo o que 

pretendi, ou seja, chamara atenção para o meu trabalho. Encaro isso como um ato 

político. Ato político não é só sair por aí com bandeira ou com uma metralhadora. 

(HILST apud DESTRI, 2010, p.33). 

Para Antonio Candido, a forma como os leitores reagem a uma obra literária é 

fundamental para quem escreve. Segundo o autor (1980, p.38), o público é quem dá 

sentido e realidade à obra, e sem ele o autor não se realiza, pois ele é de certo modo o 

espelho que reflete a sua imagem enquanto criador: 

 
Se a obra é mediadora entre autor e público, este é mediador entre o 

autor e a obra, na medida em que o autor só adquire plena consciência 

da obra quando ela lhe é mostrada através da reação de terceiros. Isto 

quer dizer que o público é a condição do autor conhecer a si próprio, 

pois esta revelação da obra é a sua revelação. Sem o público, não 

haveria ponto de referência para o autor, cujo esforço se perderia caso 

não lhe correspondesse uma resposta, que é definição dele próprio. 

(Idem, p. 75-76). 

 

 

Podemos afirmar que Hilda Hilst, em determinado período de sua carreira 

literária, via-se insatisfeita, pois, não era compreendida e muito menos lida pelo público 

leitor. Após optar por escrever bandalheiras, de certa forma, Hilst consegue atingir os 

leitores. Passou ser mais lida e seus livros dispararam em vendas, tendo os números de 

reportagens e entrevistas aumentados significamente. A reação dos leitores, que 

estavam lendo e comprando a obra de Hilda, refletiu no seu modo de escrever, ou seja, a 

autora se sentiu incentivada e também realizada pelo que estava fazendo. Em relação a 
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isso, Hilst afirma: 

 

 
Foi uma aventura muito divertida dentro da minha carreira, eu estava 

realmente muito triste. Com esse tipo de literatura, você vê a reação 

imediata das pessoas. Eu recebo cartas assim: “Adorei seu livro 

imundo, passei noites adoráveis”. E com isso eu estou me divertindo. 

(HILST, 2013, p.139-140). 
 

 

Mesmo com reações positivas ao que estava produzindo, Hilda não perdeu a 

fama de “a obscena senhora Hilda”, “a santa que tirou a saia” e de “escritora maldita” 

(HILST apud DESTRI, 2010, p.33). Seus textos continuaram escandalizando o público, 

que ainda não estava preparado para tamanha transgressão e subversão da moral e dos 

bons costumes. Hilst frustrou também grande parte de leitores que esperavam encontrar 

certo tipo de prazer nos seus escritos considerados pornográficos. Segundo Alcir Pécora 

(2010, p. 20) a crueza desses textos não tem como efeito a excitação do leitor, a não ser 

que o leitor se trate de um tarado lexical, de um onanista literário. Hilda Hilst trata do 

erotismo transgressor que envolve também um teor sarcástico e críticas mordazes as 

políticas estéticas literárias e a sociedade moralista e repressiva da época, consegue 

envolver o gozo transgressor da sexualidade com temas filosóficos e existenciais, por 

isso, seus escritos continuaram a ser julgados de difícil entendimento. 

Apesar de ter alcançando o que tanto almejava, ser lida e também consumida 

com os seus escritos considerados eróticos, Hilda acabou conquistando também 

inimizades no meio literário. Críticos literários e jornalistas (entre eles, Léo Gilson 

Ribeiro e Antonio Carlos Lembo) se voltaram contra ao que a escritora estava 

publicando, várias editoras também se recusaram a publicar tais escritos. Em uma 

entrevista, concedida em 1991 para o Jornal de São Paulo, ao ser questionada sobre a 

sua estratégia de marketing para ser lida e sobre reação dos críticos, Hilda revela: 

 

 

(...) é um absurdo você fazer obras-primas como eu faço e guardar 

tudo na gaveta, esperando que daqui a cinquenta anos as pessoas 

falem de você. O escritor, acima de tudo, quer ser lido. O Léo Gilson 

Ribeiro ficou muito magoado por eu ter escrito esses livros. (...). O 

que você poderia esperar desse pessoal que faz resenha par o Caderno 

2? São moralistas e analfabetos, até porque escreveram que o meu 

livro é de baixo calão. Se um livro é de calão, não precisa dizer que é 

baixo (...). No mundo literário eu me sinto como se vivesse na época 

vitoriana. (HILST, 2013, p. 139-140). 
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Ainda nos dias atuais, é possível encontramos resistência ao tratar de erotismo e 

literatura. Tal tema é visto como algo que deve ser escondido, pois fere a moral e os 

bons costumes de uma sociedade, levando os indivíduos à perversão. Durigan (1946, 

p.10-11) afirma que a representação erótica foi e ainda costuma ser colocada no nível 

das coisas não sérias, rebaixada ao nível das manifestações imorais, irrelevantes, 

apolíticas, desagregadoras e perigosas. Esse conceito estigmatizado se deu devido às 

repressões e restrições que nos foram impostas ao longo da construção histórica e social 

da civilização. Fomo levados a pensar a sexualidade e as suas manifestações eróticas 

como algo sujo e vulgar, então, era necessário manter os impulsos sexuais guardados, 

não podendo jamais vir à tona, pois seríamos considerados pecadores e pervertidos. O 

mesmo aconteceu na literatura, escrever “bandalheiras” era um ato de transgressão às 

regras da sociedade: 

 
O potencial de subversão dos livros eróticos está diretamente ligado à 

sua capacidade de colocar em xeque os códigos do sistema literário 

vigente em cada sociedade–transtornando a ordem dos discursos a 

partir da qual se organizam as culturas. O escândalo acontece, pois, 

quando os temas obscenos abandonam o gueto onde se configuram os 

gêneros inferiores e se associam às expressões legitimadas como 

superiores. Ou, dizendo como Hilda Hilst, quando a “putaria das 

grossas” se aproxima da metafísica. (ROBERT MORAES, 2003, p. 

13). 

 
 

Nota-se que a subversão dos textos eróticos não está exatamente em tratar da 

sexualidade e dos impulsos do homem. A maior transgressão está em tratar de erotismo 

e metafísica, ou seja, misturar o que está no campo do erotismo com questões 

filosóficas e existenciais, e isso Hilda Hilst consegue magnificamente. Por essa razão, 

até mesmo os seus escritos considerados obscenos foram tidos como difíceis e 

inalcançáveis. Antes de tudo, é preciso destacar o alto valor estético da obra de Hilda 

Hilst, que transcendeu conceitos e interditos da década de 90. Os escritos eróticos de 

Hilst foram além do que a própria denominou como “bandalheiras”, produziu e é capaz 

de produzir várias unidades de efeito em quem a lê. 

Embora as lamentações de Hilst e sua insatisfação com os leitores, certamente se 

estivesse viva hoje, não se queixaria tanto do esquecimento pelo público leitor. Foi só 

pouco antes de sua morte que ela gozou do interesse de uma grande editora em publicar 

sua obra completa, a partir disso, tendo toda a sua obra condensada em vinte volumes, 
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Hilda conseguiu atingir os leitores. Sua obra passou a ser mais difundida e reconhecida 

por críticos, pesquisadores, e também, por um novo público consumido, composto, na 

grande maioria, por jovens interessados em compreender as inquietações da autora. 

Posto isso, deteremos partindo do capítulo seguinte, na análise do conto Josete, 

compreendendo alguns mecanismos de composição estética que dão forma ao tema do 

erótico-transgressor. Algumas propriedades da estrutura do conto serão objeto detido da 

averiguação, tais como os personagens, o foco narrativo e, sobretudo, a maneira como o 

narrador transgride, por meio da linguagem, certos paradigmas da sexualidade. 

Avancemos 
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CAPÍTULO II 
 
 
 

 

As escamas e o sangue escuro:  

Josete e a violação da linguagem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[...] Do corpo a boca no lago dos sentidos 

guiando os dedos (Maria Teresa Horta)
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2.1 O erótico transgressor: o verbo em gozo 
 
 
 

De início e numa perspectiva categorizada, a narrativa de Josete já nos coloca 

perante uma situação um tanto peculiar: os (des)caminhos do erótico e do pornográfico 

sendo postos em consonância. Contudo, não é a pornografia e suas concomitâncias que 

nos chamam a atenção neste conto, embora o conto esteja também, situado nesse pólo, 

mas um apelo voraz à carne, ao gozo, à transgressão. Justamente por essa perspectiva é 

que nos deteremos, aqui, da questão que percebemos como erótico transgressor, ou 

seja, como uma linguagem que está personificando algum tipo de violação do corpo em 

uso. Desta forma, algumas abordagens analíticas se fazem necessárias no intuito da 

averiguação da configuração desse erótico na diegese contística hilstiana. 

Narrado em primeira pessoa, por um narrador autodiegético (Crasso), a narrativa 

do conto Josete não possui demarcação exata de início, meio e fim, sabemos apenas, 

que Josete se trata de um flashback das aventuras sexuais de Crasso, é a quarta mulher 

inesquecível que se envolve sexualmente com Crasso. Não há, também, demarcação 

própria do espaço: este pode ser configurado apenas por meio de “pistas” que o narrador 

nos revela ao longo da narrativa. Logo no início, sabemos que a personagem Josete não 

é uma personagem qualquer, ela é inesquecível: “Inesquecível por vários motivos. Mas 

principalmente pelo gosto exótico na comida e no sexo” (HILST, 2002, p. 19). Por suas 

atitudes e desejos transgressores, Josete irá causar efeito inesquecível tanto em Crasso, 

como também nos leitores de Hilst. 

Como vimos anteriormente, segundo a concepção de Bataille (1987), “somos 

seres descontínuos, indivíduos que morrem isoladamente numa aventura ininteligível” 

(p. 15), entretanto, temos a consciência de que somos frutos de uma continuação 

anterior, e por isso almejam os retornar a tal estado. Essa busca à continuidade perdida, 

a totalidade dos seres, segundo a concepção batailleana, é o próprio erotismo, que se dá 

em três formas (erotismo dos corpos, dos corações e o erotismo sagrado), que traz em 

questão a substituição do isolamento do ser, de sua descontinuidade por um sentimento 

de continuidade profunda. Percebemos que a narrativa Josete se faz calcada no erotismo 

dos corpos, no que diz respeito sobre a violação dos corpos e da carne, bem como os 

interditos e as transgressões que envolvem o prazer e o gozo sexual. 
 

Josete era o oposto do protótipo de mulher que o protagonista Crasso buscava. 
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Para ele, mulheres cultas o deixavam enojado. Entretanto, Josete lhe chamou atenção 

por seu gosto excêntrico, pela comida e pelo sexo, além da devoção por vários artistas 

intelectuais. Seu ambiente favorito para satisfazer os prazeres, tanto do corpo/carnal 

como do estômago, em se alimentar bem, era em restaurantes e boates, onde se 

deliciava com “tordos com aspargos e pastelões de ostras” (HILST, 2002, p. 19). 

Vinhos da mais alta classe, além de se deliciar com os dedos de Crasso e atingir a 

plenitude dos prazeres carnais. Leiamos: 

 
 

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 estimulando um segredo e enchendo de bafo, 

gemidos e saliva a concha do meu ouvido. (HILST, 2002, p.19-20). 
 
 
 

No fragmento acima, percebemos o quanto a violência e a violação dos corpos 

se fazem presentes na narrativa de Josete, isto é o próprio erotismo dos corpos. Os 

impulsos da personagem, bem como o seu desejo pela volúpia do gozo, são 

incontroláveis. Retomando Bataille (1987, p.16) “só a violência pode, assim, fazer vir 

tudo à tona, a violência e a inominável desordem que lhe está ligada”. Isto é, a violência 

dos corpos que acarreta ao erotismo, está justamente na volúpia do prazer de Josete. Por 

meio dos dedos de Crasso, por meio da violação do uso do corpo, das beliscadas e dos 

dedilhados, ela atinge um estado total de prazer, em um lugar inesperado: em um 

restaurante, o que causa ainda mais a desordem, característica do erotismo dos corpos. 

Sendo assim, por um momento, a personagem retorna a sua continuidade 

anterior, atingindo a passagem de um estado a outro essencialmente distinto, em que se 

revela o sentido mais íntimo dessa violência, afinal, toda a concretização do erotismo 

tem por fim atingir o mais íntimo do ser. Na citação adiante, é possível vermos o 

desenrolar do estado pleno de Josete, bem como o seu desejo de sempre retornar a tal 

estado. Josete não se sacia, busca sempre retornar a sua continuidade perdida, pois é 

esse o campo do erotismo dos corpos e o momento de plenitude, que a personagem quer 

alcançar inúmeras vezes. Vejamos: 

 
 

Eu dizia com a caceta dura e espremida 

entre as calças: Vamos embora, hen bem? 

tá tão gostoso, amor 
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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 sábias e musses e álcoois dos mais finos que me 

custavam um caralhão de dinheiro (...). (HILST, 2002, p. 20). 

 
 

Segundo a concepção de Bataille, quem se desagrega, e, se desconstitui para um 

novo estado de fusão, é justamente a parte feminina da relação. Na narrativa de Josete 

tal concepção faz sentido, pois é a própria personagem que prepara a fusão, que dá 

iniciativa aos atos, na qual se misturarão os dois seres e que, juntos, mais adiante, 

chegarão ao ponto de dissolução. No trecho acima, é possível comprovarmos que é 

Josete quem prepara o “terreno” para a concretização do erotismo dos corpos, é ela 

quem “abre discreta e elegante as pernas nas boates, embaixo da mesa”, para que assim 

seja penetrada pelos dedos de Crasso e mesmo com Crasso não aguentando tamanha 

excitação, é Josete quem decide o momento de acabar e de ir embora. E “entre sábias e 

musses e álcoois” que os dois atingem o estado pleno do gozo erótico, mas é própria 

Josete que é dissolvida, isto é, que se desagrega para tal estado gozando “umas dez 

vezes”. Acerca disto, Bataille afirma: 

 
 

No movimento de dissolução dos seres, a parte masculina tem, em 

princípio, um papel ativo, enquanto a parte feminina é passiva. É 

essencialmente a parte passiva, feminina, que é dissolvida enquanto 

ser constituído. Mas para um parceiro masculino a dissolução da parte 

passiva só tem um sentido: ela prepara uma fusão onde se misturam 

dois seres que ao final chegam juntos ao mesmo ponto de dissolução. 

Toda a concretização erótica tem por princípio uma destruição da 

estrutura do ser fechado que é, no estado normal, um parceiro do jogo. 

(BATAILLE, 1987, p. 17). 
 
 

Vimos, desse modo, que quem se desagrega é essencialmente a parte feminina 

da relação, justamente por ser passiva. As duas citações anteriores comprovam isso, é 

Crasso quem despe Josete, é ele quem retira-lhe a descontinuidade embutida em seu 

corpo, de suas vestes e descarrega-a de si própria, ocasionando assim o estado pleno de 

uma relação erótica. Josete torna-se, despossuída, deixa de ser impenetrável, apenas dá 

as ordens em relação ao provar de seu corpo. Crasso a penetra, tornando-a desagregada, 

desconstituída. Esse movimento, que faz com o que o ser saia de si mesmo, atingindo 

outro estado – um estado pleno de totalidade, causa do pelo erotismo dos corpos, mais 

necessariamente pela violação do corpo que é regido também por interditos e 
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transgressões. 

Na narrativa de Josete, percebe-se um alto teor de transgressão. Segundo os 

estudos de Bataille (1987), entendemos como transgressão qualquer ato que se rebele 

contra as imposições organizadas pelo mundo do trabalho e pela sociedade que vigia e 

pune aqueles que não se adéquam as regras. Tais restrições e imposições são assim 

denominadas de interditos, isto é, conjunto de regras que define a vida social. Segundo 

o autor (p.59), a transgressão só é possível com base no interdito: ela o ultrapassa e o 

completa, e sendo assim traz preposições consensuais para que haja a possibilidade de 

transgredir o controle da violência construído pela modernidade, pelo discurso moral e 

por todas as manifestações que recusam o corpo e as disposições que dele possam 

emergir e exceder através do erotismo. 

 Podemos afirmar que, a narrativa Josete é fundada na transgressão, pois 

subverte interditos que regem o comportamento dos indivíduos, especialmente, sobre o 

comportamento sexual e dos corpos, estes que devem estarem sempre padronizados de 

acordo como a sociedade estabelece. Como também transgride as proibições morais e 

éticas de uma sociedade altamente repressiva, bem como o uso de uma linguagem 

padrão para a escrita literária. Vejamos como a transgressão se instaura por meio da 

narrativa hilstiana. 

A começar pela linguagem banal e escrachada, o narrador não poupa 

classificações aos órgãos sexuais femininos (por vezes é chamado de cona, xereca, 

boceta-chupeta, cu, buraco entre vários outros), e, masculino, (que recebe o nome de 

caceta, pau, etc.). Tais variedades de palavras para designar a mesma coisa é 

característica frequente de Hilst, ou seja, a linguagem autêntica é figura central nos 

escritos hilstianos. Ao mesmo tempo em que há um jogo de palavras capazes de criar 

imagens significantes ao leitor, há também uma liberdade na escrita que anseia demolir 

os interditos e as hipocrisias de uma sociedade moralista e preconceituosa, que tende a 

repudiar tudo o que é considerado grotesco. Outra característica fundamental do 

narrador de Josete, que subverte os padrões da escrita literária, é, como vimos acima, os 

diálogos intercalados no meio do texto, como forma indireta de um discurso do 

cotidiano, um diálogo informal. Não há separação das falas das personagens e na 

maioria das vezes, também não há pontuação para demarcar tais diálogos. Vejamos: 

 
 

Josete entendia de vinhos como se tivesse nascido embaixo duma 

parreira de Avignon. Depois desse inferno todo, ainda tínhamos que 
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dançar, porque é delicioso dançar com você, amor, se você tivesse 

mais tempo... 

tenho todo o tempo do mundo, querida (talvez tivesse, mas nem 

tanto!). (HILST, Hilda. 2002, p. 19) 

 

 

Um tal de Ezra Pound, poeta norte-americano era o xodó de Josete. Ô 

cara repelente. Um engodo. Invenção de letrados pedantescos. No 

primeiro dia que ela citou o tal poeta eu lhe disse: me tio Vlad quando 

eu era molequinho, tinha crises de loucura quando ouvia esse aí 

falando numa rádio italiana. O cara era um bom fascistoide, você 

sabia? 

bobagens, Crasinho, o homem foi um gênio. (Ibidem, p.20). 
 
 

A forma como os diálogos estão construídos, inseridos no meio da narrativa, em 

que a voz do narrador (Crasso) se mistura com a da personagem (Josete), isto é, o texto 

não apresenta marcas que indiquem a separação da fala do narrador da personagem. E 

tal opção de discurso, do uso de diálogos que se misturam e de uma linguagem 

escrachada, é escolha de Crasso, que decide narrar sob uma perspectivava transgressora, 

transcendendo as fronteiras da palavra escrita, das normas e regras que compõem a 

linguagem literária. Sendo assim, os diálogos são em forma de um discurso indireto 

livre, as falas da personagem Josete, na maioria das vezes, estão inseridas no discurso 

do narrador, e pode-se até mesmo confundir-se com este. As citações acima confirmam 

como está estabelecida a transgressão ligada à linguagem, não há travessões, letras 

maiúsculas na fala das personagens. Tudo isso é característica de uma escrita 

transgressora, que busca romper com as fronteiras de uma escrita padrão. 

Apesar de ter sido escrito e ter como contexto uma época de grandes 

transformações sociais e econômicas, na qual se tinha mais liberdade de expressão para 

tratar de assuntos que até então eram considerados polêmicos, como a liberdade sexual, 

ainda a repressão e as ideias moralistas eram vigentes numa sociedade predominante 

cristã, que considerava como pecado as manifestações eróticas que fugissem do padrão 

de uma relação heteroafetiva. A transgressão se dá justamente na configuração do 

cenário da narrativa de Hilst. Temos dois personagens, Crasso e Josete, subvertendo os 

interditos de que os impulsos sexuais devem permanecer rebaixados e escondidos, não 

podendo jamais vir à tona. Crasso e Josete se permitem ao impulso erótico, não se 

intimidam aos prazeres do próprio corpo, libertando assim as vontades e a força de 

Eros. 

As personagens transgridem as leis institucionais que criminalizam atos 

obscenos em locais públicos: “abria discreta e elegante as pernas nas boates, embaixo 
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da mesa, enquanto engolia com avidez aqueles vinhos caríssimos.” (HILST, p. 20). 

Crasso, discretamente “mergulhava os dedos várias vezes na suculenta xereca” (Ibidem, 

p. 20), de Josete, em um ambiente público (uma boate) e, ela alcançava a plenitude, 

gozando várias vezes “entre sábias e musses e álcoois dos mais finos” (Ibidem, p. 20). 

Percebe-se, então, o alto teor de transgressões nas atitudes das personagens, que não 

aprisionam os impulsos de Eros e se permitem ao gozo erótico em lugar público. 
 

Josete não hesita diante dos limites do prazer, move-se sob o impulso de uma 

vontade de gozo que a obriga a uma fatal transgressão da lei. Libertam-se assim os 

desejos, a pulsão e a violência dos corpos ao atingir o estado máximo de prazer em uma 

boate que, por debaixo da mesa, dedos e mãos dançam em um ritmo frenético para 

atingir tal estado de prazer supremo. Considerada por Crasso como uma mulher culta e 

intelectual, Josete subverte todos os padrões que normatizam uma sociedade que 

considera como impuro e baixo as manifestações eróticas e os prazeres do corpo, se 

revela uma mulher à frente de seu tempo, que busca e deseja satisfazer seus prazeres 

plenamente, não importando o lugar onde está. 

Josete é uma mulher apaixonada por literatura e demonstrava grande devoção 

por Ezra Pound: “poeta norte-americano, era o xodó de Josete” (Ibidem, p. 20). Nota-se 

que Hilda Hilst, por meio do personagem Crasso e de Josete, faz críticas mordazes ao 

intelectualismo, misturando-se assim metafísica com putaria das grossas, como diz o 

próprio Crasso. Ao longo do conto, percebemos que toda a narrativa é permeada por 

referências literárias e intelectuais. Seja ela de Josete, que estava sempre citando poetas 

ingleses, apaixonada por Ezra Pound. Seja também por parte do próprio narrador 

(Crasso) que demonstrava grande conhecimento literário, porém, se via insatisfeito com 

o universo intelectual: “Eu que na mocidade havia lido Spinoza, Kiekegaard, e amado 

Keats Keats, Dante, alguns tão raros, mas deixem pra lá, enfim que bela droga o que eu 

vinha fazendo da minha vida.” (HILST, p. 31). Por isso na maior parte da narrativa, 

Crasso faz uso do deboche e da ironia ao apresentar Josete, mulher culta e intelectual. 

Tal característica da narrativa hilstiana é a própria transgressão que se manifesta 

por meio do deboche e da ironia ao colocar o tema do erotismo em meio a grandes 

referências literárias. A ironia do narrador demarca a transgressão em envolver grandes 

referências literárias em meio a “putaria”, ao erotismo que permeia o texto e as 

personagens. O interdito reside no fato de que temas eróticos devem ser tratados às 

escondidas, mantidos como “segredos em quatro paredes” e temas considerados com 
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cultos e intelectuais devem permanecer no topo, sendo alcançados apenas por aquelas 

que possuem certa erudição intelectual. Porém, tal interdito é subvertido por Crasso e 

Josete, que em meio à putaria escrachada, aos impulsos eróticos e aos deleites da carne 

citam e discorrem de forma extremamente irônica sobre o universo literário. 
 

Crasso achava um engodo o gosto literário de Josete, que estava sempre citando 

poetas ingleses. Para ele, como vimos na citação acima, tudo não passava de uma 

“invenção de letrados pedantescos”. Entretanto, para agradá-la, pediu para que lhe 

emprestasse um livro do tal Ezra Pound, porém, sua reação não foi a das melhores: 

“Emprestou Do Caos à Ordem, cantar XV. Aquilo era uma pústula, uma privada de 

estação em Cururu Mirim.” (HILST, p. 21). Todavia, Crasso, para não perder os 

momentos de fusão dos corpos em que encontrava a totalidade e alcançava pleno prazer, 

dizia com grande ironia adorar os gostos literários de Josete: 

 
Josete adorava. Os olhinhos cor de alcaçuz, úmidos, tremelicavam. A 

boca repetia lentamente (em inglês, lógico) esses últimos dois versos 

do tal gênio: “tattoo marks around the anus, and a circle ofladygol 

fers a bout him”. Eu achava um lixo, mas não queria me desentender 

com toda aquela boceta – chupeta que literalmente, quando ativada, 

abraçava e quase engolia o meu pau. (HILST, 2002, p. 21). 
 

 

Percebemos que o processo de construção do erotismo, na narrativa de Josete, 

dá-se em um cenário totalmente intelectual e transgressivo. O gosto literário de Josete, 

as suas atitudes como representação de um sujeito dotado de impulsos e prazeres, a sua 

poesia favorita, são delineados pelo viés do erotismo transgressor, que invade não 

apenas o envolvimento sexual dos dois personagens, mas também a subversão aos 

interditos predominantes no cenário do conto. Há uma transgressão de valores no conto: 

o desnudamento de valores morais e éticos de uma sociedade altamente repressiva é 

escancarado na narrativa em questão. 

O ápice do erotismo transgressor se dá quando Josete revela até que ponto vai a 

sua reverência por Ezra Pound, demonstrando, deste modo, total violação dos corpos e 

subvertendo as leis da moralidade e da ética. O interdito do corpo desprovido de prazer, 

do corpo puro, que deve repreender as manifestações de caráter erótico, é violado pela 

personagem Josete, que faz o que deseja, rejeitando as normas que regem o uso do 

corpo enquanto objeto dotado de impulsos e vontades próprias. Vejamos: 
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Foi espantoso. Ao redor do buraco de Josete, tatuadas com infinito 

esmero e extrema competência estavam três damas com seus lindos 

vestidos de babados. Uma delas tinham a cabeça um fino chapéu de 

florzinhas e rendas. 

Não acredito no que estou vendo, Josete, você tatuou à voltado 

seu cu pra quê? homenagem a Pound,Crassinho. 

mas isso deve ter doído um bocado! 

the courageus violent slashing themselves with knifes 

(que quer dizer: os violentos corajosos cortando-se com facas. 

Continuação do Canto XV). (HILST,2002, p.22). 
 

 

A transgressão, neste caso, ocorre em relação ao interdito da violação dos 

corpos. Josete subverte os interditos que tentam coibir o uso do corpo para o prazer 

erótico, interditos que regem as manifestações eróticas, mantendo todas no padrão do 

sujo e vulgar, que devem permanecer escondidas. Ao tatuar o ânus, fazendo adoração ao 

poeta preferido, a personagem se torna altamente transgressiva, pois pratica o ato de 

violência ao próprio corpo. Ou seja, Josete como mulher, transgride os interditos que 

regem o uso do corpo feminino, que deve permanecer puro e intocável. Ela alcança o 

ápice da transgressão do erotismo dos corpos, tatua o ânus em homenagem ao poeta 

Ezra Pound. É espantoso para Crasso e também para os leitores hilstianos, afinal, trata-

se de uma mulher culta que tatua linda damas no “grande escabroso olho do cu”. 

É preciso reforçar a presença do elemento “tatuagem” nesse conto. Em Josete 

essa questão parece representar a pungência de uma marca, não simbólica, mas social, 

inteiramente crônica, pesada, quase a delimitação de um crime. Por muito tempo a 

tatuagem foi tratada como inadequada e símbolo de marginalização, e até mesmo a 

marca no corpo já foi/é considerada pela maioria cristã como pecado e afronta aos 

preceitos de Deus. Na década de 90, ano de publicação da obra, tal símbolo era visto 

como elemento subversivo e, foi justamente nessa época que passou a ganhar mais 

ascensão. Apesar de ainda existir interditos sobre o uso do corpo, jovens, artistas, 

passaram a eternizar na pele gostos culturais e estéticos, opiniões, etc.  

Ao tatuar o ânus, Josete não só subverte os interditos acerca do corpo feminino, 

se mostrando autônoma em relação ao seu corpo e prazeres, mas também, subverte o 

padrão que estigmatiza o corpo tatuado, que enquadra aqueles que possuem a marca 

como criminosos ou marginalizados. A reverência de Josete por Ezra Pound chegar a 

ser extrema, ao ponto da personagem tatuar a volta do próprio ânus, o que causa espanto 

tanto em Crasso (Foi espantoso. Ao redor do buraco de Josete, tatuadas com infinito 

esmero e extrema competência estavam três damas com seus lindos vestidos de 
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babados.” (p.22), como também para os leitores de Hilst, estes que ficaram estarrecidos 

com tamanha subversão. Ou seja, a transgressão de Josete ultrapassa os interditos que 

regem o corpo. Não é qualquer tatuagem, alvo de proibições e julgamentos. Se trata de 

“três damas com seus lindos vestidos de babados” tatuadas em um lugar, que também é 

alvo de interditos que regem o uso do corpo: o ânus, e tais damas, fazem referência ao 

poema de Ezra Pound. 

Podemos dizer que Josete subverte também a lei do gozo, que segundo Camille 

Dumoulié (1955, p. 231), “se impõe ao sujeito como se fosse um imperativo categórico 

que o obriga a renunciar ao seu prazer ou à sua felicidade”, isto é, a lei do gozo 

determinaria a conduta de Josete, tornando-a submissa ao seu próprio corpo, não 

deixando vir à tona os prazeres e desejos carnais. Contudo, a personagem não renúncia 

os seus desejos e impulsos eróticos, muito pelo contrário, se entrega à volúpia da carne 

e ao gozo erótico, transgredindo assim os interditos, as leis e imposições que tentam 

coibir e adequar o corpo ao estado de corpus, de objeto de renúncia. 

Neste ponto da análise percebemos uma aproximação entre a diegese de Hilst 

com os estudos de Lefebve (1975), acerca das figuras diegéticas que permeiam as 

narrativas. É possível identificarmos, na narrativa de Josete, a figura diegética do 

ilogismo por meio das atitudes das personagens que são marcadas pelo excesso, 

especialmente quando Josete revela a sua tatuagem a Crasso. Segundo Lefebve (1975, 

p. 230), o ilogismo é uma infração relativamente às leis da lógica e do bom senso, que 

nada mais é que a própria transgressão. A personagem de Josete é marcada pela 

extravagância e pelos excessos ao revelar a sua tatuagem ao redor do ânus, feita com 

infinito esmero e extrema competência, ela se mostra surpreendente e até mesmo 

grotesca, pois essa é característica da figura do ilogismo. A construção do erotismo 

transgressor, por meio do ilogismo, revela-se contra as ideias consagradas, isto é, contra 

a moral corrente. Josete com sua tatuagem provoca escândalo e indignação em frente a 

uma sociedade extremamente moralista. 

Outra figura diegética que se faz presente na narrativa de Josete é a permuta ou 

inversão, que está também ligada como ilogismo e a transgressão, ou seja, nesse caso 

temos a inversão como forma de transgressão. Para Lefebve (Ibidem, p. 235), a 

inversão, além de inverter situações, é capaz de produzir efeito de paródia e ironia nas 

narrativas. Percebemos então que toda a narrativa em Josete é marcada pela inversão. 

Seja ela de valores, transgredindo as leis do bom senso, da moral e da ética, como 

também pelo alto teor de ironia e sarcasmo, que é a forma como o narrador constrói tal 
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narrativa. Crasso desde o início, ao optar por narrar suas experiências sexuais, 

demonstra certo deboche e ironia ao tratar do próprio ato de escrever, bem como ao 

intelectualismo das mulheres cultas, para ele tudo isso não passa de pedantismo. A 

forma como o narrador, Crasso, constrói a personagem Josete é marcada também pela 

inversão. Nesse caso, trata-se de uma inversão de papéis, que é construído também pelo 

viés da ironia e da transgressão. 
 

A personagem Josete é apresentada por uma ótica heterossexual e machista. 

Crasso, que o significado do nome remete a “grosseiro”, “bruto” e “rude”, desde o 

início de seu “roteiro de fornicações” se revela dominador ao apresentar as mulheres 

com quem se envolve sexualmente. E demonstra tais significações quando faz a 

reveladora afirmação: “O que eu podia fazer com as mulheres além de foder?” (HILST, 

p.18). Deste modo, Crasso representa a imagem do homem dominador, viril e machista, 

dotado de um órgão de proporções insólitas e de grande potência sexual, não se intimida 

em subjugar as mulheres com quem se envolve sexualmente. 

Durante toda a narrativa de Contos d’escárnio/textos grotescos, Crasso cita no 

total, cinco mulheres inesquecíveis, que marcaram a sua vida sexual. São elas: Lina, a 

virgem deflorada: “era uma poetisa lá da minha terra. Rimava balões com sultões, meio 

metidinha a sebo, magra mas com umas tetas de gente grande” (HILST, p.15), com 

quem Crasso teve a sua primeira bandalheira. Otávia, afeita as práticas masoquistas e 

com quem Crasso não perde tempo e parte para conseguir o que sempre quis, realizando 

assim os seus desejos ocultos: “meti-lhe a mãe na cara quatro, cinco vezes. Otávia 

rosnava langorosa. A cada bofetão um ruído grosso e fundo” (HILST, p.17), esta que 

era dona de “ruídos extravagantes durante o prolongado orgasmo”, pelos quais Crasso 

era louco. Outra mulher com que Crasso se envolve sexualmente, é Flora, uma 

advogada insaciável “que tinha um rabo brancão e a pele lisa igual a baga de jaca” que 

citava Lucrécio durante o ato sexual: “queria umas três vezes por noite o meu pau 

rombudo lá dentro. E antes desse meu esforço queria também a minha pobre língua se 

adentrando frenética naquela caverna vermelho na e úmida.” (HILST, p.18). A última 

por quem Crasso se interessa, é Clódia: “chamava-a também de “putíssima amada (...). 

Tinha muito de negra também: rebolado, dentes alvos, carnação, bunda perfeita, 

candura. E adorava negros. E ninfetas magras.” (HILST, p. 39), conhecida por pintar em 

telas vaginas, Crasso insiste para que ela abra uma exceção e pinte seu pênis. 

É possível percebermos, nos trechos acima, o quanto Crasso é irônico ao 
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apresentar as mulheres do seu “roteiro de fornicações”. Ele reproduz assim o padrão de 

macho alfa, isto é, Crasso se revela dominador e falocêntrico, pois trata as mulheres 

com quem se envolve sexualmente com deboche e desprezo. Durante toda a narrativa é 

possível vermos que o narrador está sempre acima dos desejos das mulheres, o que 

importa para Crasso, é satisfazer-se sexualmente, nada mais. Por isso, ironiza e trata 

com deboche os gostos literários e sexuais, a aparência física e também o modo de 

como essas mulheres expressam os prazeres carnais. Vale ressaltar, que é Crasso o 

narrador da história, é ele quem conduz e domina a narrativa, não temos a perspectiva 

das outras personagens, por este motivo o caráter machista prevalece durante toda a 

narrativa hilstiana. 

Entretanto, Josete é a única mulher que irá subverter essa lógica da dominação 

masculina de Crasso, ou seja, há uma inversão de papéis, é ela que irá tratar o homem 

como objeto, desprezando-o e subjugando pelos seus atos. Ao contrário das outras, 

Josete não se deixa dominar pelos desejos de Crasso, sendo ela quem “dita as regras” no 

ato sexual. É possível percebemos tal inversão a partir do seguinte trecho: 

 
Josete deitou-se de bruços e ordenou lacônica: pegue aquela grande 

lupa lá na minha mesinha. Lupa? 

Lupa, sim, 

Crassinho. Então 

peguei. 

faz um favor, benzinho, abra o meu 

cu. 

 como? 

Oh, Crassinho, como você estará lenti esta 

noite. e o que eu faço coma lupa? 

a lupa é pra você olhar ao redor 

dele. ao redor do seu cu, Josete? 

evidente, Crassinho.(HILST, 2002, p. 22). 
 
 
 

É necessário que nos atentemos a um elemento fundamental nessa passagem do 

conto: a lupa. Aqui a compreendemos como uma metáfora do “buscável”, do 

“Ansiado”, talvez “desejado”. A lupa dada a Crasso funciona como elemento regulador 

desse ato sexual que está em movimento, desse círculo vicioso em que os personagens 

estão envoltos. Nesse ato de circunspecionar o ânus de Josete, não está em jogo apenas 

o rito erótico, mas as vicissitudes da transgressão/perversão erótica. O sexo pela cópula 

anal, repudiado principalmente pela comunidade cristã, aqui é elevado a um nível de 

ritual: é necessário não apenas penetrá-lo, mas principalmente averiguá-lo, percebê-lo 

enquanto orifício capaz de originar prazer. 
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Novamente, é possível percebemos a ironia, característica da figura diegética 

inversão, que marca também o alto teor de transgressão da narrativa, pelo modo com o 

qual Josete trata Crasso (sempre no diminutivo, Crassinho), ou seja, Josete ironiza a 

masculinidade e a potência viril e sexual de Crasso ao chamá-lo de Crassinho, benzinho. 

Neste momento, toda a masculinidade de um macho alfa é subjugada, rebaixada. É 

também Josete quem toma a iniciativa, deixando Crasso estarrecido, não sabendo como 

proceder diante de tal situação, afinal, ele não estava preparado para tamanha 

transgressão e determinação vinda de uma mulher. 

A transgressão nas atitudes de Josete se dá na subversão do interdito que trata a 

mulher como sexo frágil, incapaz de manifestar os seus desejos, pois se deve manter 

pura e submissa aos prazeres do parceiro. Josete subverte uma ordem que já está posta e 

naturalizada na sociedade. É ela quem comanda e que dá início ao jogo do erotismo. 

Desde as provocações na boate, onde se entrega a volúpia do gozo, fazendo com que 

Crasso a estimule várias vezes por debaixo da mesa enquanto se deliciava com comidas 

e bebidas exóticas. Como também, na situação final, em que ordena Crasso a pegar uma 

lupa, abrir o seu ânus e olhar a sua tatuagem, feita em homenagem ao poeta preferido, 

Pound. E em seguida, Josete ordena novamente a Crasso, mas dessa vez para a prática 

do sexo anal: 

 

Coma meu cuzinho, coma meu bem, adiamo, adiamo (cacoete de 

Pound) 

Aí achei o cúmulo. “Jamais, meu amor, machucaria essas lindas 

damas”. Josete começou a chorar. 

Ó Crasso, você é o primeiro homem a quem eu mostro esse mimo, 

essa delicadeza, essa terna homenagem ao meu poeta, andaimo, 

andiamo in the greats cabrous arsehol e (no grande escabroso olho do 

cu). (HILST, 2002, p. 22-23). 

 
 

No trecho acima, é possível identificarmos como o erotismo-transgressor se 

instaura na narrativa hilstiana. Desde o início do conto até o momento final, Josete se 

mostra uma personagem altamente transgressiva em suas atitudes e gostos. Ao ordenar 

lacônica, em um ritmo febril, para que Crasso abra o seu ânus com a lupa e para que 

penetre suas lindas damas, Josete faz uso de verbetes populares estrangeiros e cita Ezra 

Pound, poeta que motivou a fazer tal tatuagem. Tal característica reforça a transgressão 

ao envolver “putaria das grossas” com citações inglesas e com o universo metafísico, da 

literatura culta. Ao mesmo tempo em que Josete é uma mulher culta, se mostra também 

autônoma de suas vontades, não se curvando assim para as imposições que regem o uso 
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do corpo. Sua reverência por Ezra Pound ultrapassa o universo literário, alcançando 

assim o universo erótico, do proibido. Para Josete a tatuagem no ânus em homenagem 

ao poeta favorito era quase um símbolo sagrado, que jamais foi mostrada a nenhum 

outro homem. Crasso, no início, espanta-se com tamanha transgressão e autonomia 

vinda de uma mulher, temia machucar as lindas damas de Josete, pois era algo delicado 

e representava muito para a dona. Porém, diante das ordens de Josete, se submete as 

suas ordens: “enchi-me de coragem e estraçalhei-lhe (...)” (HILST, p. 23). 

Como vimos anteriormente, a inversão e a transgressão são figuras centrais na 

narrativa Josete para a construção do erotismo. A personagem inverte e transgride a 

lógica de Crasso e das outras mulheres com quem ele havia se envolvido sexualmente, 

se apresentando assim como uma personagem autônoma e dona do seu próprio corpo e 

dos seus impulsos sexuais, subvertendo interditos e papéis dominantes da sociedade 

vigente. Isto é, ao contrário das outras quatro personagens (Lina, Otávia, Flora e 

Clódia), que eram submissas aos prazeres de Crasso, ele que conduzia e dominava a 

relação, Josete é quem conduz todo o processo erótico da relação sexual, ela não se 

intimida diante de seus impulsos carnais. É Josete quem decide a hora de parar e é ela 

quem pede para a prática do sexo anal, subvertendo a lógica de que tal prática se trata 

apenas de um fetiche masculino. 

Posto isso, podemos afirmar que a personagem Josete subverte a equação de 

poder: C (controle) =>R (resposta), proposta por Rodolfo A. Franconi (1997). Segundo 

o autor, seja consciente ou inconscientemente, o erotismo estará sempre vinculado a 

uma forma de poder e para a sua atuação será sempre necessárias duas unidades: as de 

controle– C e as de resposta – R. Ou seja, segundo tal concepção, as relações sexuais 

estão sujeitas à relações de poder. Geralmente o dominador é o “todo poderoso, o 

homem que controla uma massa homogênea: mulheres que intensificam a força do 

“macho” pela ignorância da própria sexualidade e direitos” (FRANCONI, p.77), pois 

numa sociedade falocrática por excelência, o poder concentra-se nos valores 

representados pela masculinidade: 

 
 

Neste binômio, até o momento em que vão definir as partes, é possível 

que as tendências de “dominador” e “dominado” ainda não estejam 

claras. Pode-se concluir que há, apesar das características de cada 

grupo e indivíduo – os mais acentuadamente dominantes e os mais 

acentuadamente submissos -, circunstâncias que determinam a 

relação. (FRANCONI, 1997, p. 28). 
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Em Contos d’escárnio/ textos grotescos, a relação entre dominador e 

dominado, partindo da equação C=>R, está colocada claramente. As relações eróticas 

de Crasso são regidas pelo poder, mais especificamente por uma personagem que está 

sempre subjugando as mulheres com quem se envolve sexualmente. Estas, por sua vez, 

passivas, reduzem-se apenas ao objeto de mera satisfação do apetite sexual de Crasso. 

Em vários momentos da narrativa o narrador-personagem vangloria-se por ser o 

dominante, ele tem as mulheres ao seu dispor, estas que se mostram passivas diante dos 

impulsos e da potência sexual e se submetem ao poder de dominação de Crasso. Como 

vimos anteriormente, são quatro mulheres desprezadas pelo narrador-personagem, ele as 

trata com deboche e ironia. Lina, Otávia, Flora e Clódia, não reivindicam uma posição 

de igualdade na relação sexual, aceitam, inevitavelmente, a submissão e, sendo assim, 

satisfazem a equação C => R manipulada por Crasso. 

Entretanto, a personagem Josete, como vimos acima, irá transgredir tal equação, 

isto é, de agente resposta/dominado (R), ela passa a ser o agente controlador (C), temos 

então a seguinte fórmula: C => R. Josete é o oposto das outras personagens, é ela quem 

domina a relação erótica e transgride interditos ligados a sexualidade feminina, 

subvertendo assim o poder através do exercício de Eros. É a única personagem que 

conduz a relação erótica, e que dita o que deseja e o que deve ser feito para atingir o 

estado máximo de prazer. Crasso, então, passa a operar como o “outro” que possibilita a 

conquista do gozo e da plenitude de Josete: “Enchi-me de coragem e estraçalhei-lhe o 

rabo com inglesas ou americanas (Who knows?) e babados e o chapéu, não 

naturalmente sem antes lhe tapar a boca, porque tinha certeza que ela ia zurrar como um 

asno”. (HILST, 2002, p. 23). 

Toda a virilidade e dominação de Crasso é destruída por Josete, que inverte os 

papéis das relações de poder presentes no conto. Tal inversão dá o efeito de ironia e 

sarcasmo que perdura por toda a narrativa hilstiana. Crassos e rende a todas as ordens 

de Josete, desde levá-la em restaurantes caros, para satisfazer seu gosto por “comidas 

exóticas” e ficar pagando vinhos caríssimos enquanto a faz gozar várias vezes entre 

sábias e musses e álcoois dos mais finos, a ser obrigado a pegar uma lupa e olhar ao 

redor do ânus para ver “três damas com seus lindos vestidos de babados” (Idem, p. 20), 

tatuadas, como também praticar sexo anal. Josete se mostra uma personagem 

determinada desde o início da narrativa, podemos afirmar, que é o oposto do que a 



52 
 

sociedade espera de uma mulher: bela, recatada e do lar. Não se intimida diante dos 

impulsos de Eros, deixando assim, fluir todos os impulsos e desejos do corpo. Também 

não se intimida em abrir as pernas em locais públicos e ser tocada por debaixo da 

mesma. Podemos afirmar, que apesar de o conto ter como contexto a década de 90, 

Josete transcende sua época, se revela uma personagem a frente o seu tempo, pois é 

dona de seu próprio corpo e faz dele o que deseja, até mesmo tatuar o ânus em 

homenagem ao poeta inglês Ezra Pound. 

Percebemos então que o erotismo no conto Josete está configurado sob o viés da 

transgressão, um erotismo transgressor. Todo o processo erótico da narrativa é calcado 

na subversão de interditos, como diz Bataille (1987), não há interdito que não possa ser 

transgredido. Sendo assim, a narrativa hilstiana é altamente transgressiva, os 

personagens rompem com padrões da escrita e da moralidade sexual. Josete subverte 

todos os interditos que tentam coibir os impulsos e a violência dos corpos dotados de 

prazer e gozo, como: o crime à prática de atos obscenos em locais públicos, ao 

arquétipo da mulher ser submissa e se calar diante dos prazeres carnais, ao uso do corpo 

enquanto objeto dotado de impulsos e prazeres, a relações de poder, não se submete à 

força e virilidade falocentrica. O narrador-protagonista, Crasso, subverte os padrões 

estéticos da escrita, ao optar por narrar de forma desordenada as suas safadezas, 

misturando assim filosofia, literatura com “a putaria das grossas”, sendo essa a maior 

transgressão do erotismo nos escritos de Hilda Hilst. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quem será que inventou isso da gente ser lambida, 
e por que será que é tão gostoso?  

(Hilda Hilst, Lori Lamby) 
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Adentrar no universo hilstiano é invadir uma reserva de linguagem quase 

inesgotável, multifacetada, onde prosa, poesia, crônica, conto e teatro são “uma só 

múltipla matéria” a perturbar a norma literária que prescreve as competências e 

incompetências da escrita. Hilda Hilst percorreu por inúmeros gêneros literários e foi 

capaz de envolver todos eles em um único só texto. Por este motivo, a literatura 

hilstiana carrega involuntariamente a pecha de ser um texto para poucos, o que contraria 

o desejo da autora, que tanto almejava o reconhecimento de sua obra, e ansiava por 

compreensão por parte dos leitores. Por esta razão, na década de 90, Hilda decide atingir 

o público leitor escrevendo o que chamou de “bandalheiras”. Foram quatro obras 

publicadas, que compõem a chamada “teatrologia obscena”: O caderno rosa de Lori 

Lamby, Contos d’escárnio/textos grotescos, Cartas de um sedutor e Bufólicas. 

Sendo assim, debruçamo-nos sobre um conto, Josete, que integra a obra Contos 

d’escárnio, com o objetivo de observar com maior segurança e competência seus 

aspectos mais marcantes. Dentre uma quantidade considerável de mini-contos, cartas, 

poemas presentes na obra, buscamos selecionar aquele que nos fornecessem uma leitura 

exemplar das questões tratadas. E, assim, produzimos um texto analítico focado na 

leitura erótica transgressiva, de maneira a revelar a força e a intensidade de criação da 

autora em seus escritos considerados eróticos. 

No início do trabalho, buscamos traçar uma trajetória histórica para a 

compreensão do Erotismo e sobre como o tema, se constituiu ao longo da sociedade. 

Para isso, resgatamos a força dos deuses Eros e Tanatos e percebemos que, desde 

tempos antigos, os impulsos de Eros foram tidos como uma perturbação diante da razão 

de Tanatos. O que também contribuiu para que o indivíduo se afastasse cada vez mais 

do seu ser natural, dotado de impulsos, foi o mundo do trabalho, ou seja, a forma de 

como a sociedade passou a ser organizada. Podemos concluir que há um constante 

movimento de dessexualização do corpo no mundo moderno, isto é, as energias 

libidinais, os impulsos e desejos, são canalizados de forma a reduzir o corpo como um 

mero instrumento de trabalho. E é somente por meio da transgressão que podemos 

resgatar a força de Eros e a volúpia nos prazeres e impulsos carnais, transcendendo 

assim os interditos estabelecidos pela sociedade. 

Ao tratarmos de Erotismo e Literatura, recorremos ao contexto histórico e 

literário de Hilda Hilst, especificamente, na época em que a autora optou por escrever 

bandalheiras, buscando assim atingir o público leitor. Apesar dos anos 90 ser 
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considerado como uma década de grandes avanços, percebemos que os escritos eróticos 

de Hilst ainda foram capazes de escandalizar e ser alvo de críticas por parte de leitores e 

críticos literários, que ficaram estarrecidos com tamanha transgressão de seus textos. 

Foi possível compreendermos também, que o caráter de hermético, erudito e metafísico 

dado a obra de Hilda, é devido à anarquia de gêneros. A mistura de vários gêneros 

literários, como o romance epistolar, os cantares bíblicos, a poesia mística e a cantiga 

galaico-portuguesa, se fazem presentes em grande parte da obra da autora (inclusive em 

seus escritos obscenos), que se mostra capaz de fundir num só texto todos os gêneros 

que pratica, além de referências de outros autores, criando assim uma prosa degenerada. 

Assim sendo, no capítulo de análise do conto, ficou perceptível a construção do 

processo erótico na narrativa Josete. Identificamos as estruturas que dão vida ao corpo 

da linguagem, bem como, o modo como o narrador-protagonista Crasso de forma 

irônica e satírica conduz o leitor a ficar a par de seu roteiro de fornicações. Todas as 

características acima, ocasionadas pela degeneração da prosa, fazem com que a 

narrativa hilstiana seja configurada sob o viés do erotismo transgressor, ou seja, toda a 

narrativa está calcada na transgressão, desde a linguagem chula e escrachada, repleta de 

referências literárias, às configurações das personagens, que em todo instante pervertem 

a leis da moral vigente, pondo em questão aquilo que deveria estar escondido, expondo 

abertamente aquilo que é do corpo – a violência dos corpos e do prazer, do gozo erótico. 

Desse modo, entendemos a personagem Josete como um símbolo de 

transgressão. Apesar de a narrativa ser conduzida sob uma perspectiva heterossexual, 

por um narrador que trata as mulheres com deboche e ironia, Josete não se rende a 

submissão erótica de seu parceiro. Ela transgride o universo erótico masculino ditando 

as “regras” de sua relação e subvertendo as regras estabelecidas por uma sociedade 

falocrática. Isto é, a personagem tem atitudes à frente de seu tempo e à frente das outras 

personagens femininas do conto, que se mostram passivas diante o poder sexual de 

Crasso. 

Josete atingiu o ápice do prazer em locais públicos, tatuou o ânus como forma de 

homenagem ao poeta Ezra Pound, implorou a Crasso a olhar tal tatuagem com uma lupa 

e, em seguida, ordenou para que o sexo anal fosse praticado, transgredindo assim, as 

normas, a moral e a ética da sociedade. Percebemos então, que não só na narrativa de 

Josete, bem como em toda a obra Contos d’escárnio/ textos grotescos estão calcados 

no excesso, ou seja, Hilda, sem restrições, faz uso da transgressão, da ironia e da sátira, 

fazendo uma crítica mordaz ao nosso moralismo sem sentido, sem qualquer pudor na 
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linguagem. 

Ler parte da prosa erótica de Hilda Hilst foi a proposta aqui apresentada e 

realizada, com o auxílio de filósofos, críticos literários e de pesquisadores que 

investigam o universo hilstiano, esperamos contribuir com as reflexões já formuladas 

sobre sua obra, bem como abrir passagem para futuros estudos que sugerem a 

perspectiva erótica/transgressiva aqui abordada. Ler parte da prosa erótica hilstiana foi 

também adentrar em um mundo afetivo e metafísico de palavras para a produção do 

corpo deste texto. A escrita de Hilda Hilst é rara e, por isso, pretendemos dar 

continuidade à pesquisa dentro do universo erótico hilstiano. Ressaltamos também que 

as possibilidades de leitura aqui apresentadas abrem um campo de conexões que podem 

se renovar infinitamente. Os escritos de Hilda Hilst permanecem vivos, a espera de 

novos olhares e percepções. 
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