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RESUMO 

 

Este estudo aborda o enlace entre o Eros e as letras, a partir da leitura crítica da 
representação do erotismo em alguns poemas pertencentes à Antologia da Poesia 
Erótica Brasileira, organizado por Eliane Robert Moraes e publicado pela editora Atêlie 
Editorial no ano de 2015. A coletânea reúne poemas de autores consagrados da nossa 
literatura, escritores menos conhecidos e até textos de autoria anônima, os quais 
aparecem dispostos no volume pela indicação do autor e seguindo uma sequência 
temporal de produção. O objetivo geral do trabalho é problematizar, entre outros 
elementos, sobre a construção identitária da mulher, colocando em discussão a 
evolução de sua identificação num contraponto com o desenvolvimento da própria 
lírica de teor erótico/pornográfico. A discussão é dividida em três capítulos, os quais 
serão norteados pelos seguintes objetivos específicos: analisar a construção 
identitária da personagem feminina a partir do enlace entre o eros e as letras; 
investigar as linhas de força da poesia erótica brasileira, sejam elas cômica, trágica, 
confessional, grotesca, etc., revelando os seus pontos mais importantes; destacar a 
mudança ocorrida, ao longo dos tempos, no exercício da autoria (escrita) e da 
recepção (leitura) da poesia erótica.  
 

PALAVRAS-CHAVE:  Literatura Erótica. Identidade feminina. Linhas de Força. 

Autoria e recepção. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

This study approaches the link between the Eros and the letters from the critical 
reading of the representation of eroticism in some poems belonging to the Anthology 
of Brazilian Erotic Poetry, organized by Eliane Robert Moraes and published by the 
publisher Atêlie Editorial in the year 2015. The collection it brings together poems of 
consecrated authors of our literature, writers less known and even texts of anonymous 
authorship, which appear arranged in the volume by the indication of the author and 
following a temporal sequence of production. The general objective of the work is to 
problematize, among other elements, the identity construction of women, putting in 
discussion the evolution of their identification in a counterpoint with the development 
of the erotic erotic / pornographic content itself. The discussion is divided into three 
chapters, which will be guided by the following specific objectives: analyze the identity 
construction of the female character from the link between eros and letters; to 
investigate the lines of strength of the Brazilian erotic poetry, be they comic, tragic, 
confessional, grotesque, revealing its most important points; highlighting the change 
that has occurred over time in the exercise of authorship (writing) and the reception 
(reading) of erotic poetry.  
 
KEYWORDS: Erotic Literature. Female identity. Lines of Force. Authorship and 

reception. 
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1 CAPÍTULO INTRODUTÓRIO: O CORPO SEM ÓRGÃOS DA LÍRICA ERÓTICO-

PORNOGRÁFICA 

 

Esta dissertação nasce de uma constatação a respeito da lírica de teor erótico-

pornográfico semelhante àquela explicitada pelo poeta ao se desenrolar a cena da 

escritura: 

 

Exterior 

 

Por que a poesia tem que se confinar 
às paredes de dentro da vulva do poema? 
Por que proibir à poesia 
estourar os limites do grelo 
                              da greta 
                              da gruta 
e se espraiar em pleno grude 
                       além da grade                                                                                             
do sol nascido quadrado? 
 
Por que a poesia tem que se sustentar 
de pé, cartesiana milícia enfileirada, 
obediente filha da pauta? 

Por que a poesia não pode ficar de quatro 
e se agachar e se esgueirar 
para gozar 
– carpe diem! – 
fora da zona da página? 
 

Por que a poesia de rabo preso 
sem poder se operar 
e, operada, 
           polimórfica e perversa, 
não pode travestir-se 
          com os clitóris e balangandãs da lira? 

 

O escritor baiano Waly Salomão, poeta e letrista de música, se vale da própria 

poesia para inquirir a respeito de sua forma, apontando para aquilo que parece limitá-
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la. Em seu poema intitulado Exterior, cria interrogações, cujas dimensões revelam os 

desejos de excessos do gênero lírico. Desse modo, em lugar de uma poesia 

comportada, confinada aos extremos “de dentro da vulva”, sugere que ela possa 

ultrapassar qualquer barreira, inclusive a da própria página. Utilizando-se da 

metalinguagem, estabelece ao longo do texto uma associação entre o eros e a lírica 

por meio da comparação e da personificação, como se buscasse justificar essa 

relação. Num sentido mais amplo, muito mais do que construir questionamentos a 

respeito da forma poética – “de pé, cartesiana milícia enfileirada” -, Salomão vai 

desvelando e extrapolando, por meio de uma seleção lexical que adentra os 

imperativos da libido, os limites daquilo que pode ou deve ser tomado como 

matéria/tema da poesia. Afinal, “Por que a poesia tem que se sustentar (...)obediente 

filha da pauta?” Não poderia ser ela também filha da puta? uma poesia que se origina 

de uma relação com o erotismo e o pornográfico? 

Nessa linha de raciocínio é que se pode afirmar que os questionamentos feitos 

pelo autor desconstroem a própria imagem da lírica e redimensiona os desejos do 

poeta a outros níveis, “Por que a poesia não pode ficar de quatro e se agachar e se 

esgueirar para gozar”, transcendendo as questões imagéticas e idealizadas de uma 

poesia apaixonada e assexuada? Muito diferente da idealização amorosa das líricas 

trovadorescas de amor e de amigo; o ideal da mulher amada pura e inacessível de 

Dante e Camões; e o amor existencial absoluto de Petrarca (o único que levaria a 

plena realização do ser), Waly Salomão provoca a liberação das forças eróticas, por 

meio da própria liberdade de escrita – “Carpe diem!” - desvelando um mosaico de 

vivências eróticas, pornográficas e obscenas, fruídas. 

Assim, o poeta coloca em cena aquilo que é literalmente obsceno, no sentindo 

de que deveria estar fora de cena e não figurar como matéria de poesia, pelo menos 

não de uma lírica clássica acostumada a discorrer sobre as divindades, a mulher 

amada e as formas de amor idealizadas. Isso porque a presença do erotismo e do 

pornográfico pode, por vezes, ser interpretada como uma degradação da forma 

poética, como se esta perdesse a sua aura, no sentido colocado pelo crítico: “Em 

suma, o que é a aura? É uma figura singular, composta de elementos espaciais e 

temporais: a aparição única de uma coisa distante, por mais perto que ela esteja.” 

(BENJAMIM, 1994, p. 170). Nesse caso específico, a perda da aura não se daria pelo 

fato da lírica participar de um processo de reprodução próprio de uma era capitalista, 

mas porque pode ser acusada de se afastar de sua natureza sublime, perdendo seu 
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invólucro de linguagem tradicionalmente concebida como sagrada, já que, ao discorrer 

sobre o pornográfico, aquilo que seria qualificado como singular poderia ser acusado 

de desaparecer, cedendo espaço ao banal, ao corriqueiro, à linguagem 

dessacralizada.  

 

1.1 DA CULTURA À CONTRACULTURA: REPRESENTAÇÕES DO EROTISMO E 

DO PORNOGRÁFICO NAS LETRAS BRASILEIRAS 

 

No Brasil, terra conhecida pelo erotismo carnavalesco e sexualidade aflorada, 

admirado pelas “bundas voluptuosas e arredondadas”, o erotismo e o pornográfico 

acabam naturalmente se constituindo como pauta de uma lírica em que é manifesto o 

desejo, também, pelas “pernas morenas da lavadeira” e pelas “duas tetas”, como 

narrado por Carlos Drummond de Andrade no poema “Iniciação amorosa”. A 

representação desse desejo está presente em nossas letras desde os primórdios da 

nossa formação literária quando é possível perceber, mesmo que não seja de forma 

sistematizada, uma presença do libidinoso, do sensual, daquilo que pertence ao 

território do Eros, como referido na Carta de Pero Vaz de Caminha, nas sátiras de 

Gregório de Matos, nas liras de Tomás Antônio Gonzaga, na poesia romântica de 

Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Castro Alves e por meio de tantos outros 

escritores, sobretudo alguns que emergem da modernidade para a pós-modernidade, 

quando a figura do poeta e a própria poesia se dessacralizam, como podemos 

observar por meio da escrita de Hilda Hilst, Adélia Prado, Angela Melim, quando a 

mulher também passa a discorrer sobre a lírica de teor erótico. 

Associada a essa dessacralização, aparece uma série de mudanças sociais, 

as quais propiciam uma liberação no campo da sexualidade. O Interdito do sexo 

decretado pela Igreja, desde a Idade Média, e que regulamentou durante séculos as 

relações entre homem e mulher, criando uma ordem político-econômico-social que 

tinha na instituição família um dos seus mentores ou sustentáculos principais, 

deteriorou-se durante o século XX, moldando um novo homem e uma nova cultura, 

da qual a literatura não ficou alheia. Isso porque a evolução social, histórica e política 

não deixa de ser representada pelo discurso literário, que a toma por vezes como 

tema, outras vezes como artifício, ou ainda como crítica, pois a própria literatura pode 

ser lida como uma descrição da sociedade de determinada época.  



15 
 

No contexto da contemporaneidade, as muitas formas de expressão da arte 

pós-moderna foram se constituindo pela absorção de traços multiculturais, 

correspondentes a um retrato de uma sociedade em completa mudança. Nela 

emergem novas estéticas que aproximam a literatura tradicional e erudita daquela 

mais popular. Por conta dessa aproximação e de outros fatores, a própria natureza do 

discurso literário é colocada em questão pelo uso do verso livre, da ausência de rimas, 

da falta de musicalidade e do desemprego de uma linguagem culta, elementos sempre 

requeridos pelos textos clássicos. Trata-se da possibilidade de fazer a linguagem 

poética “estourar a paredes de dentro da vulva do poema”, ultrapassando os limites 

do proibido não apenas em relação aos aspectos formais, mas principalmente no que 

se refere aquilo que pode ser representado como matéria do texto lírico, conforme 

estamos assinalando a respeito do poema de Waly Salomão.  

De uma maneira mais geral, Exterior pode ser lido como um discurso da 

contracultura da qual o poeta baiano foi um dos legítimos representantes na década 

de 1970. De acordo com Carlos Alberto M. Pereira (1986, p. 8), a contracultura 

caracteriza-se como: 

 

[...] um movimento social de caráter fortemente libertário [...] com uma 
prática e um ideário que colocavam em xeque, frontalmente, alguns 
valores centrais da cultura ocidental, especialmente certos aspectos 
essenciais da racionalidade veiculada e privilegiada por esta mesma 
cultura.  
 
 

Seguindo esse raciocínio é que, no texto em análise, Salomão coloca em 

questão a estética tradicional e oficializada, propondo uma criação lírica 

desclassificada pelos quadros acadêmicos, uma espécie de anticultura.  

 

1.2 A (DES)ORDEM DO DISCURSO LÍRICO ERÓTICO-PORNOGRÁFICO 

 

As instituições sociais, sobretudo no mundo ocidental, cooperam para um modo 

de poder que rebaixa a vida, criando instrumentos de regulação e de domesticação 

do corpo. Na perspectiva dessas instituições, o desejo e o próprio corpo devem ser 

territorializados dentro de uma ordem, a qual acaba por fazê-los operar por meio de 

regras, de leis, tal qual ocorre ao discurso: 
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O desejo diz: “Eu não queria ter de entrar nesta ordem arriscada do 
discurso; não queria ter de me haver com o que tem de categórico e 
decisivo; [...] E a instituição responde: “Você não tem por que temer 
começar; estamos todos aí para lhe mostrar que o discurso está na 
ordem das leis; que há muito tempo se cuida da sua aparição; que lhe 
foi preparado um lugar que o honra mas o desarma; [...]” (FOUCAULT, 
1996, p. 7).  
 

 
Foucault (1996) observa que mesmo numa sociedade democrática existem 

procedimentos responsáveis pela ordenação do discurso ou por torná-lo nulo, sem 

importância. O discurso das formas de arte não deixam de sofrer esse controle, de ter 

que participar de uma ‘ordem das leis’, ainda que se fale na liberdade de criação do 

artista: 

 
Convém lembrar que os gêneros literários se definem pela reprodução 
de certos critérios formais, o que supõe necessariamente a obediência 
a determinadas normas de composição. Existem, inclusive, conjuntos 
de obras obscenas que obedecem a padrões formais fixos, como é o 
caso dos diálogos licenciosos renascentistas, dos romances libertinos 
da França setecentista ou mesmo da rica tradição de sonetos do 
gênero que, inaugurada por Aretino, perdura com vigor até os dias de 
hoje (MORAES, 2015, p. 26). 

 

Conforme lembra a crítica, os gêneros literários servem para determinar as 

condições de funcionamento do discurso. Desse modo, atuam de maneira análoga 

àquela referida por Foucault (1996) acerca das disciplinas ou até mesmo das 

sociedades do discurso responsáveis por instituir um conjunto de métodos do qual o 

texto não pode se desviar.  

Todavia, há textos considerados eróticos/pornográficos que se 

desterritorializam de quaisquer critérios, como parece querer lembrar o escritor Waly 

Salomão, desvelando por meio de sua poética a natureza complexa não apenas da 

linguagem literária com teor obsceno, mas do próprio desejo, do corpo como um 

discurso que não se deixa estriar, mas que se liberta e extrapola as fronteiras criadas 

pelas instituições de poder, que buscam a todo custo controlá-lo, selecioná-lo, 

organizá-lo e redistribuí-lo por meio de sistemas de coerção, entre os quais se destaca 

o da interdição:  “Sabe-se bem que não se tem o direito de dizer tudo, que não se 

pode falar de tudo em qualquer circunstância, que qualquer um, enfim, não pode falar 

de qualquer coisa.” (FOUCAULT, 1996, p. 9). 
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Interdição do discurso, do desejo e do corpo. O tabu do objeto intentaria por 

essa lógica evitar a degradação da forma e da matéria poética tradicionalmente 

idealizadas. Nessa perspectiva, nem toda palavra é permitida porque pode ser 

acusada de não se associar com as instancias do sagrado, não aludir ao que é 

venerável ou sublime, ao que pode ser lido como poesia. O filósofo adverte que “[...] 

não se tem o direito de dizer tudo, que não se pode falar de tudo em qualquer 

circunstância, que qualquer um, enfim, não pode falar de qualquer coisa.” 

(FOUCAULT, 1996, p. 09). Desse modo, é que expressões como “vulva”, “grelo”, 

“clitóris”, “rabo preso” e outras apareceriam como palavras proibidas para uma 

literatura considerada clássica, já que o uso de tais vocábulos dentro do poema 

poderia fazê-lo perder a sua substância artística.  

No caso específico de Exterior, essa seleção lexical revela o gosto do poeta 

não pelas coisas consideradas tradicionalmente como belas, pelas imagens 

canônicas, mas pela irrupção de uma representação do grotesco que, 

equivocadamente, pode parecer indício de rebaixamento da linguagem poética:  

 
Coloca-se ênfase nas partes do corpo em que ele se abre ao mundo 
exterior, isto é, onde o mundo penetra nele ou dele sai ou ele mesmo 
sai para o mundo, através de orifícios, protuberâncias, ramificações e 
excrescências, tais como a boca aberta, os órgãos genitais, seios, falo, 
barriga e nariz. É em atos tais como o coito, a gravidez, o parto, a 
agonia, o comer, o beber, e a satisfação de necessidades naturais, 
que o corpo revela sua essência como princípio em crescimento que 
ultrapassa seus próprios limites. (BAKHTIN, 1993, p. 23).  

 

Num trabalho de linguagem em que associa as imagens do corpo poético à 

intimidade do corpo feminino, Salomão busca a todo instante “estourar os limites” do 

poema, fazendo-o “se espraiar”, “se esgueirar”, numa clara demonstração de abertura 

para o exterior, para a falta de medida da elocução lírica e pelo investimento numa 

relação com o realismo grotesco. Pensando essa vontade de transgressão do poeta 

a partir de uma afinidade com a mitologia grega, seria possível afirmar que a sua ação 

criadora remete ao modo de produção dionisíaco, conforme nos lembra Nietzsche 

(2005). Enquanto a visão apolínea do mundo se caracteriza pela exigência ética da 

medida e da beleza, a perspectiva dionisíaca investe no desejo do infinito, carregada 

por uma pulsão da errância para os (des)limites do fora, como propõe o poema em 

análise. 
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A transgressão à ordem do discurso se eleva por uma sugestão de 

ilegitimidade, ao questionar o porquê de uma filiação que se origina por uma relação 

de obediência: “Por que a poesia tem que se sustentar [...] obediente filha da pauta?’. 

Com tal indagação, o escritor parece querer sugerir a possibilidade de uma poesia 

filha da puta, que nasceria como resultado de uma relação adúltera, sendo 

considerada por isso uma poesia bastarda.  

De uma maneira geral, recorrendo mais uma vez ao pensamento de Foucault 

(1996) seria possível afirmar que o poeta Waly Salomão pensa a escritura do texto 

lírico no espaço de uma exterioridade selvagem, visto que para ele o 

comprometimento da linguagem poética não é com um conjunto de regras fechadas, 

mas com o próprio prazer manifestado pelo gozo em sua potência máxima - “carpe 

diem” -. Gozo desmedido que não se conforma ao espaço fechado, mas que se realiza 

“fora da zona da página”.  

 

1.3 O CORPO SEM ÓRGÃOS DA POESIA ERÓTICO-PORNOGRÁFICA 

 

Considerando as reflexões de Gilles Deleuze e Félix Guattari a respeito da 

performance do corpo dentro de uma lógica intensiva, seria possível afirmar que a 

lírica de Salomão representa o desejo como produção de um Corpo sem órgão (CsO): 

“O CsO é o que resta quando tudo foi retirado. E o que se retira é justamente o 

fantasma, o conjunto de significâncias e subjetivações.” (DELEUZE & GUATTARI, 

1996, p. 12). Nesse sentido, o CsO propõe uma quebra dos paradigmas corporais, 

que seriam responsáveis pelo funcionamento do corpo como um organismo para em 

seu lugar investir em linhas de fuga, como aquelas que visam “estourar os limites do 

grelo, da greta, da gruta” na lírica de Waly Salomão, fazendo-a exceder a “zona da 

página”. É preciso reconhecer que no texto em análise a página é o espaço do 

conhecido, o lugar natural, mas sobretudo um limite, o território de uma subjetivação 

fechada, como a que se confina “às paredes de dentro da vulva do poema”: “O valor 

do território é existencial: ele circunscreve, para cada um, o campo do familiar e do 

vinculante, marca as distancias em relação a outrem e protege do caos.” 

(ZOURABICHVILI, 2004, p. 23).  

Note-se como no poema essa circunscrição do território vai sendo ratificada e 

questionada a todo o momento, ao longo das estrofes. Inicialmente, as paredes da 

vulva, os limites do grelo, a greta (espaço entre dois objetos), a gruta e a grade 
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aparecem como o lugar do aprisionamento de determinada subjetivação. Na 

sequência, é o espaço da própria página que aparece questionado porque o 

fechamento que ele propõe através de suas fronteiras é uma possível proteção contra 

o caos, como se apontasse a possibilidade de se escrever até determinado ponto, 

falar apenas sobre determinados temas.  

Ocorre, todavia, que ao criar questionamentos sobre o processo de fechamento 

que esses territórios propõem à subjetividade lírica, o poeta alvitra uma escrita de 

natureza diversa em que a relação com o lugar não se exprime de maneira passiva, 

não se manifesta por qualquer conformismo ou por uma permanência, mas pela busca 

de uma exterioridade, aspirando o espaço do aberto, a possibilidade de surgir em 

qualquer ponto, por meio de uma escrita que a todo instante investe numa subversão 

através de uma potência de desterritorialização: 

 

[...] Construímos um conceito de que gosto muito, o de 
desterritorialização. [...] Precisamos às vezes inventar uma palavra 
bárbara para dar conta de uma noção com pretensão nova. A noção 
com pretensão nova é que não há território sem um vetor de saída do 
território, e não há saída do território, ou seja, desterritorialização, 
sem, ao mesmo tempo, um esforço para se reterritorializar em outra 
parte. (DELEUZE, em entrevista em vídeo). 

 

O texto do poeta baiano aponta para essa desterritorialização desde o título, 

visto que o significado da palavra “exterior” remete ao espaço do fora, daquilo que não 

é familiar mas estrangeiro. Esse sentido vai sendo ratificado ao longo do poema 

quando, investindo num processo de desterritorialização, a lírica busca os abismos do 

“fora da zona da página”, lançando-se, assim, numa espécie de devir-suicida 

enfatizado pela desobediência à pauta. Nessa linha de raciocínio, a territorialidade 

poética não se comportaria como um corpo infantil domesticado pela família, pela 

escola, pela religião, pelas teorias literárias. Tão pouco seria semelhante ao corpo de 

uma mulher idealizada, educada dentro de uma sociedade patriarcal, obediente aos 

ditames do pai, do esposo, do Estado. 

Ao transgredir um comportamento esperado e consentido, “de pé, cartesiana 

milícia enfileirada”, fazendo a opção por “ficar de quatro”, a poesia estabelece uma 

ruptura de natureza política. Trata-se de uma quebra dos paradigmas racionais, 

instituídos pelo aparelho de Estado, que objetiva ordenar a linguagem em parâmetros 

semelhantes aqueles das organizações militares, obediente a princípios gerais de 



20 
 

hierarquia e disciplina. O que se observa na lírica, entretanto, é um movimento 

contrário que visa tornar seu corpo em campo de imanência do desejo, transformando-

o numa espécie de corpo sem órgão: “O CsO é o campo de imanência do desejo, o 

plano de consistência própria do desejo [...]” (DELEUZE & GUATTARI, 1996, p. 15).  

É preciso considerar, entretanto, que há riscos implicados nesse 

comportamento. Na possibilidade deles se concretizarem, poderíamos nos perguntar 

qual a penalidade recebida por transformar o próprio corpo em campo de imanência 

do desejo? Para a linguagem poética, a punição se associa ao risco de desvincular-

se de sua tradição de objeto sagrado, sendo rechaçada, proibida, considerada uma 

produção de menos valia: 

 

O reconhecimento do estatuto dessa produção, porém, enfrentou 
obstáculos significativos. [...] O primeiro excede o âmbito nacional e 
diz respeito à expressão moderna do erotismo literário que, até pouco 
tempo, foi objeto de reiteradas proibições nas sociedades ocidentais, 
sendo não raro produzido e difundido na clandestinidade. Por certo, 
essa característica não teria sido diferente no Brasil, cuja história traz 
fortes marcas da moral cristã e do jugo patriarcal que, aliados a outras 
formas de repressão, também precipitaram mecanismos eficazes de 
censura às manifestações licenciosas. (MORAES, 2015, p. 22). 

 
 

As marcas da moral cristã, aliadas ao forte jugo patriarcal, também são 

responsáveis pela penalidade imposta à figura feminina, quando esta desterritorializa 

o próprio corpo, deslocando-o de uma relação entre saber, poder e verdade. Segundo 

Deleuze e Guattari, quando isso acontece, busca-se reativar o juízo de Deus, a figura 

do padre no sentido metafórico, o qual habita, mesmo que de maneira adormecida, 

em cada um de nós.  

Na representação de Exterior, o leitor atento percebe que aquilo que acaba 

sendo trazido à cena pelo poeta é o corpo da própria mulher. Isso porque não são 

apenas os padrões literários que aparecem questionados, mas também a 

representação do próprio desejo, sobretudo o desejo feminino, uma vez que o texto 

pode ser lido, alusivamente, como uma desconstrução da figura da mulher tradicional, 

com a sexualidade reprimida.  

Nesse raciocínio, aquilo que o escritor indaga a respeito da matéria poética 

serviria, então, para o debate em torno da representação da figura feminina no texto 
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lírico com teor erótico/pornográfico. Assim seria possível perguntar “por que a mulher 

tem que...?”, “Por que a mulher não pode...?”, ou “por que a mulher de rabo preso?”. 

Seguindo essa interpretação, a mulher, tradicionalmente educada para o 

casamento, para o sexo refreado com o objetivo de apenas reproduzir, é instigada a 

seguir o mesmo destino da poesia erótica/pornográfica, ficando de quatro, instigada a 

atingir seus extremos, excedendo os “limites do grelo, da greta, da gruta”, até atingir 

o gozo/carpe diem. A cena sexual explora a representação da luxúria pela corrupção 

dos costumes tradicionais e a irrupção da sexualidade extrema, as formas variadas 

de sentir e dar prazer, a exacerbação do corpo beirando o grotesco.  

É preciso lembrar que o alcance do gozo, “carpe diem”, aponta para mais uma 

transgressão do comportamento feminino, visto que o sujeito mulher é educado para, 

dentro da relação matrimonial, aspirar a procriação em detrimento das sensações de 

prazer, conforme observa o filósofo: 

 
Não se deve – Sêneca o sublinha, mas vimos também que havia 
médicos para lembra-lo – dar o prazer como fim para um ato que a 
natureza dispôs para a procriação; e se os desejos do amor foram 
dados aos homens, não é para que provem da volúpia, mas sim para 
que eles propaguem a sua espécie [...] (FOUCAULT, 2007, p. 179).  

 
 

Para Daniela Auad (2003), o patriarcalismo caracterizou-se por relações 

hierárquicas entre sexos iguais e sexos diferentes, sobretudo pela opressão feminina. 

Essa dominação sobre a figura da mulher é enfatizada pela instituição do casamento 

monogâmico, dentro do qual as esposas deveriam servir aos seus maridos com os 

afazeres do lar e também com as obrigações sexuais. Na prática dessas obrigações, 

a proibição do gozo afeta de maneira mais especifica a figura feminina, que dentro de 

uma sociedade patriarcal é obrigada a ser “obediente filha da pauta”. Nesse sentido, 

quando se entrega ao prazer, a mulher coloca o corpo dentro de uma lógica que 

contraria as expectativas sociais de uma sociedade capitalista que visa a produção. 

Isso se explica por uma oposição entre o mundo do trabalho, considerado 

racional e que objetiva a produção e consequentemente o lucro, e o mundo do desejo 

que emerge pela força da violência. Bataille observa que o trabalho exige do homem 

um comportamento em que as práticas dos excessos devem ser controladas. 

Segundo o estudioso francês: 

 



22 
 

O trabalho exige um comportamento em que o cálculo do esforço, 
ligado à eficácia produtiva, é constante. Ele exige uma conduta 
sensata, onde os movimentos tumultuosos que se liberam na festa, e 
geralmente no jogo, não são decentes. Se não pudéssemos refrear 
esses movimentos, não seríamos suscetíveis ao trabalho, mas o 
trabalho introduz justamente a razão de refreá-los. [...] A maior parte 
do tempo o trabalho é a ocupação de uma coletividade, e a 
coletividade deve se opor, no tempo reservado ao trabalho, aos 
movimentos de excesso contagioso em que nada mais existe, a não 
ser o abandono imediato ao excesso. Isto é, à violência. (BATAILLE, 
1997, p. 38).  

 
 
 

O corpo da mulher, assim como o corpo do texto lírico, não deveria se entregar 

à violência do desejo, porque tradicionalmente exige-se de ambos “uma conduta 

sensata”, uma postura de decência, o refreamento das tentações. Conforme 

verificamos até esse ponto de nossa discussão, Waly Salomão propõe que ambos 

operem numa perspectiva contrária à descrita por Bataille, fazendo a opção pelo 

excesso, pela vontade de ir além, a fim de alcançar uma territorialidade aberta, um 

espaço de desterritorialização. 

 

1.4 DO QUE SEGUE 

 

Feitas essas considerações iniciais a respeito da lírica de teor erótico/ 

pornográfico a partir do texto de Waly Salomão, seguiremos a nossa discussão sobre 

o tema seguindo duas vertentes, considerando a mulher como objeto de 

representação e ao mesmo tempo como leitora, público alvo e assíduo desse tipo de 

texto, o qual aborda questões que despertam a atenção feminina, talvez pelo fato de 

ter ficado, por muito tempo, privada dos prazeres do corpo. Nesse sentido, a literatura 

seria uma forma de despertar para novas maneiras de pensar sobre aquilo que 

sempre foi considerado tabu: o sadomasoquismo, o voyerismo, o amor proibido, o 

sexo sem preconceitos ou limitações, além de outros elementos que são 

contemplados por essa literatura. 

Para o desenvolvimento dessa análise, tomaremos como objeto de estudo o 

livro Antologia da Poesia Erótica Brasileira, organizado por Eliane Robert Moraes e 

publicado pela editora Atêlie Editorial no ano de 2015. A coletânea reúne poemas de 

autores consagrados das nossas letras, escritores menos conhecidos e até textos de 

autoria anônima, os quais aparecem dispostos no volume pela indicação do autor e 



23 
 

seguindo uma sequência temporal de produção. A escolha do corpus se justifica pelo 

interesse em analisar um tipo específico de lírica que apresenta temas, imagens e 

léxico ligados ao universo do erotismo e da pornografia e que, por isso, são textos que 

podem suscitar, mesmo na contemporaneidade, determinada polêmica.  

É importante destacar que a obra em questão reúne poemas de autores que 

pertencem a épocas diferenciadas, daí um dos nossos interesses ser investigar a 

mudança ocorrida, ao longo dos tempos, no exercício da autoria (escrita) e da 

recepção (leitura) desse tipo de literatura. Para tanto, seremos levados a refletir 

acerca do erotismo estampado nas líricas não somente contemporâneas, mas de 

outras temporalidades, analisando a constatação do desejo humano e a necessidade 

de escrevê-lo ao longo dos tempos. Para fins de pesquisa, faremos um recorte, 

selecionando alguns textos por aproximação de temas e outros de períodos distintos, 

a fim de atender no desenvolvimento de cada capítulo aos objetivos de nossa 

investigação.  

No primeiro capítulo, buscaremos analisar a construção identitária da 

personagem feminina na passagem do patriarcado para a vida moderna, discutindo 

essa representação a partir do enlace entre o eros e as letras. Para essa análise serão 

examinados poemas de autoria e tempo diversos, a saber: Poeminha de louvor ao 

strip-tease secular, de autoria de Millôr Fernandes e Porque há desejo em mim, da 

escritora Hilda Hilst. 

No segundo capítulo, investigaremos as linhas de força da poesia erótica 

brasileira, sejam elas cômica, trágica, confessional, grotesca, etc., revelando os seus 

pontos mais importantes. Nesse ponto de nosso trabalho, faremos a leitura crítica dos 

seguintes textos: Cantares de Sulamita I, do escritor Dalton Trevisan, A cagada, de 

Luiz Leitão; Eu caguei e Tu cagaste, de autoria anônima; O canto do puto, de Paulo 

Vellozo; Poema da buceta cabeluda, de Braulio Bessa; Episódio Sentimental, de 

Pedro Nava; O peido que a doida deu, do poeta potiguar Moyses Sesyom 

No terceiro capítulo, destacaremos a mudança ocorrida, ao longo dos tempos, 

no exercício da autoria (escrita) e da recepção (leitura) da poesia erótica. Para essa 

feita, consideraremos a leitura dos poemas O homem mais a mulher, de Gregório de 

Matos e Iniciação Amorosa, de Carlos Drummond de Andrade, assim como da obra, 

de uma maneira mais geral, e, especificamente, os textos trabalhados nas seções 

anteriores. 
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CAPÍTULO 2 

_______________________________________________________________ 

O (NÃO)LUGAR DA IDENTIDADE SEXUAL FEMININA 

 

 

 

 

Quem és? Perguntei ao desejo. 

                Respondeu: lava. Depois pó. Depois nada. 

 

I 

Porque há desejo em mim, é tudo cintilância. 

Antes, o cotidiano era um pensar alturas 

Buscando Aquele Outro decantado 

Surdo à minha humana ladradura. 

Visgo e suor, pois nunca se faziam. 

Hoje, de carne e osso, laborioso, lascivo 

Tomas-me o corpo. E que descanso me dás 

Depois das lidas. Sonhei penhascos 

Quando havia o jardim aqui ao lado. 

Pensei subidas onde não havia rastros. 

Extasiada, fodo contigo 

Ao invés de ganir diante do Nada. 

[...] 

(Hilda Hilst)
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De acordo com Michelle Perrot (2007) há uma dificuldade para se escrever 

sobre a história das mulheres, pois existe uma escassez de registros sobre o seu 

passado. Não há documentos históricos suficientes para relatar a atuação desse 

sujeito no cenário social, cultural e político. A respeito disso, a estudiosa destaca que 

“as mulheres ficaram muito tempo fora desse relato, como se, destinadas à 

obscuridade de uma inenarrável reprodução, estivessem fora do tempo, ou pelo 

menos, fora do acontecimento” (PERROT, 2007, p. 16). Umas das justificativas dessa 

falta de legado histórico sobre as mulheres, segundo a mesma pesquisadora, está 

associada à própria desvalorização que elas tinham de si mesmas, quando se 

julgavam sem importância no ambiente social. Isso resultava no apagamento das 

memórias e dos vestígios históricos de suas vidas. 

A reduzida atuação feminina na sociedade esteve ligada ao pensamento de 

que eram os homens quem deveriam assumir o controle de tudo. Somente eles 

poderiam exercer cargos de chefias, envolver-se em assuntos políticos e econômicos. 

A eles também era dado o poder sobre a sua família, situação que os colocava num 

patamar superior em relação às mulheres também no espaço doméstico. 

A repressão contra as mulheres se intensificou no período patriarcal, quando o 

pai era considerado o centro da família, reivindicando o respeito da esposa e dos 

filhos. No que se refere à instrução da figura feminina, essa era voltada para o 

aprendizado da culinária, do corte e costura, e dos afazeres domésticos, sendo 

ensinadas a serem mães generosas e atentas a criação dos filhos além de excelentes 

donas-de-casa. Como não podiam frequentar a escola, a educação era apenas o 

necessário para que elas pudessem ter um breve conhecimento intelectual. Os seus 

estudos se realizavam no ambiente doméstico, geralmente acompanhadas pelas 

mães e/ou pessoa de confiança da família. Dessa maneira, “Foi ensinado 

sistematicamente à mulher que ela deveria ser uma excelente dona-de-casa e 

incansável mãe de seus filhos, ao invés de qualquer outra identidade possível, 

estimulando o trabalho invisível” (MARONDIN, 1997, pág. 12).  

Para Marondin (1997), o patriarcalismo ganhou mais força na metade do século 

XVIII, período da Revolução Industrial, marcando a saída do homem para o trabalho. 

O homem era o chefe ou o cabeça da família e era ele quem dominava a mulher e os 

filhos, responsabilizando-se pelo sustento de todos: “O surgimento do patriarcado 

trouxe a noção de poder, de propriedade e, relacionando a esta última, o aparecimento 
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da monogamia, por parte do homem, de controlar e apropriar-se das mulheres e da 

sexualidade delas” (SILVA, 2001, pág. 50).  

Os casamentos monogâmicos, geralmente, eram “arranjados”, sempre 

favorecendo a posição socioeconômica do pai da noiva e da família do noivo, 

primando, assim, não pelo sentimento ou vontade da mulher, mas por uma união de 

interesses. O casamento sem amor obrigava as mulheres, ensinadas pelas mães, a 

cumprirem com suas obrigações domésticas e sexuais. No entanto, o ato sexual não 

era propriamente em benefício do prazer de ambos os gêneros, sendo a mulher 

obrigada muitas vezes a satisfazer ao marido, esquecendo-se dos seus próprios 

desejos. Nesse contexto, a virgindade era valorizada e, em alguns casos e/ou famílias, 

havia a necessidade de comprová-la, estendendo o lençol manchado de sangue e que 

fora usado na primeira noite do casal. O erotismo, a sensualidade, a sexualidade e o 

desejo feminino eram reprimidos em todas as suas nuances, aparecendo, por vezes, 

representado em alguns textos eróticos disponibilizados em cada época. No entanto, 

a leitura desses textos eram proibidos pela sociedade, principalmente para a figura 

feminina. 

Para as famílias, possuir uma filha mulher era prejuízo, pois havia, nessa 

época, a prática do pagamento de dotes. A família que não possuísse condições de 

pagar um bom dote pela filha não conseguiria um bom casamento para a mesma. 

Com o tempo, os dotes passaram a não ser mais necessários, mas sempre era 

importante saber a classe social a que os noivos pertenciam a fim de manter ou 

ampliar os benefícios da parentela (COSTA, 2002). Desde crianças, e até o momento 

de se casarem, as mulheres estavam sob o domínio da autoridade paterna e quando 

casavam passavam a dever total subordinação aos maridos:  

A mulher, por muito tempo, foi tomada como um ser de completa 
submissão ao sexo masculino. Era um sujeito visto como delicado, 
frágil e sem maiores competências intelectuais para resolver os 
problemas sociais, ditos/tidos como função masculina. Um sujeito que 
deveria zelar pelo bem-estar do marido, dos filhos, da família, e que 
não deveria trazer grandes ambições de realização que não fosse a 
do casamento, a da constituição familiar (TAVARES, 2009, p.2) 
 

Michel Foucault em A História da Sexualidade III retoma o tema do vínculo 

conjugal e relata que o casamento representava: 

O encontro indispensável do macho e da fêmea para a procriação; a 
necessidade de prolongar essa conjunção numa ligação estável para 
assegurar a educação da progenitura; o conjunto das ajudas, 
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comodidades e prazeres que a vida a dois, com seus serviços e 
obrigações, pode proporcionar; e finalmente, a formação da família 
como o elemento de base para a cidade. Quanto à primeira dessas 
funções, a união entre o homem e a mulher implicava um princípio que 
é comum a todos os animais; e quanto às outras, ela marcava as 
formas de uma existência que era em geral considerada como 
propriamente humana e racional (FOUCAULT, 1985, p.153) 
 

Esses princípios ratificavam uma lição inteiramente tradicional a respeito do 

casamento e fizeram (ou ainda fazem) parte da cultura que considerava o homem 

como ser superior à mulher.  

Segundo Costa (2002), a partir do século XIX a vida burguesa proporcionou 

uma maior liberdade para as mulheres, elas puderam frequentar bailes, teatros e 

saraus, mas nunca sozinhas sempre acompanhadas pelo pai ou pelo marido. Para 

Garboggini (apud Ghilard, 2003), a liberdade feminina, adveio no século XIX, devido 

às primeiras manifestações feministas, evocando assim uma liberdade tanto 

profissional como intelectual para a mulher. Essas manifestações desafiaram a 

sociedade conservadora que excluía a mulher do mundo público e também das 

propostas mais radicais que diziam respeito à igualdade econômica e política. Por 

meio delas buscava-se a emancipação feminina, questionando a relação de poder do 

homem sobre a mulher, da dominação masculina sobre a feminina, em todos os 

aspectos da vida. 

Essa liberdade deu-se, também, pela colaboração da mulher no orçamento 

doméstico, fato que aconteceu em meados do século XX quando ocorreram as duas 

grandes guerras mundiais (a Primeira Guerra de 1914 a 1918 e a Segunda Guerra de 

1939 a 1945). Nesse período, a figura feminina atua de uma forma que até então não 

estava acostumada. Enquanto os homens lutavam nas trincheiras, as mulheres, em 

busca do sustento de seus filhos(as) e do seu próprio, trabalhavam nas indústrias 

bélicas como empregadas, embora ganhando bem menos do que os homens, o que 

favorece uma maior contratação desse público pelas fábricas. 

Devido ao trabalho fora de casa, as mulheres deixam de lado a exclusividade 

das atividades domésticas e começam a desestruturar o sistema patriarcal. O 

crescimento da presença feminina no setor industrial só intensificou a luta por 

melhores condições de trabalho. Dessa maneira, os homens se sentiram ameaçados, 

pois eram obrigados a ceder um espaço que antes era dominado por eles. Essa nova 

posição do sexo feminino afeta, também, o casamento:  
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Um dos principais argumentos dos que viam com ressalvas o trabalho 

feminino era o de que, trabalhando, a mulher deixaria de lado seus 

afazeres domésticos e suas atenções e cuidados para com o marido: 

ameaças não só na organização doméstica como também à 

estabilidade do matrimônio (BASSANEZI, 2007, p.624). 

 

Porém, “[...] nesse mesmo período histórico, o trabalho feminino passou a ser 

depreciado porque a mulher continuava sendo considerada socialmente inferior e sob 

a tutela do homem” (AUAD, 2003, p. 51). No desenvolvimento do século XX, as 

mulheres começaram a se organizar e a saírem em defesa dos seus direitos 

trabalhistas e de igualdade na jornada de trabalho. Esse movimento das mulheres a 

favor da igualdade dos sexos, da libertação do domínio masculino e da luta por uma 

melhor posição na sociedade, foi chamado de feminismo. Foi nesse momento que os 

movimentos feministas intensificaram-se e começaram a reivindicar seus direitos 

levando assim as mulheres a terem mais contato com o mundo que antes era apenas 

masculino, favorecendo, também, uma mudança da vida feminina: 

 

No século XIX, a consolidação do sistema capitalista trará 
consequências profundas tanto para o processo produtivo quanto para 
a organização do trabalho como um todo, e para a mão-de-obra 
feminina, em especial. O sistema de produção manufatureira e, 
posteriormente, fabril, o desenvolvimento tecnológico e a introdução 
cada vez mais significativa da maquinaria, vão afetar o trabalho 
feminino, transferindo para as fábricas tarefas antes executadas a 
domicílio, e aumentando enormemente o contingente feminino da 
mão-de-obra operária (ALVES E PINTAGUY, 2003, p.36) 

 

 
Foi com a emergência do feminismo que se começou a questionar acerca das 

relações de gênero, ou seja, passou a se pensar nas relações sobre homem/mulher, 

atentando-se para fatores sociais que marcavam as diferenças:  

Vale ressaltar que o panorama de reflexão posposto veio à tona a 
partir do movimento feminista e seu compromisso em expor 
criticamente o sistema de poder culturalmente engendrado, que 
legitima certas representações, atitudes e poder do masculino em 
detrimento do feminino (MOTA, 2000, p.46).   

 

As mulheres deixaram de ser somente esposas, mães e donas-de-casa, 

passando a ser profissionais no mercado de trabalho. Com isso, elas assumem outros 

papéis sociais, como: professora, administradora de empresa, enfermeira, estudante, 

dentre outros. Com o passar do tempo, a mulher vai conquistando seu espaço até que 
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passa a assumir novas funções, passando a dividir com o homem a responsabilidade 

com relação à família:  

 

A exigência das mulheres por maior igualdade e, principalmente, pelo 

aumento da independência financeira está forçando os homens a 

repensar a postura de autoridade e os papéis como provedor material 

e protetor da segurança da família. Como resultado dessas alterações 

sociais a propaganda começou lentamente a abordar os novos temas 

como redefinição do status feminino na sociedade (GARBOGGINI 

apud GHILARD, 2003, p.153-154). 

 

Como consequência da redefinição de sua identidade, a mulher que se desloca 

do espaço do lar para a territorialidade do mercado de trabalho encontra novas 

possibilidades e interesses. A explosão da indústria cinematográfica, aliada às vendas 

de cosméticos, à moda e à publicidade, formam um novo ideal físico, exibindo belas 

atrizes que usavam maquiagens e outros cosméticos, incorporando esses novos 

costumes no cotidiano das mulheres que, por sua vez, procuravam parecer com esse 

novo modelo de beleza propagado pela mídia: caracterizado por um físico mais 

esguio, esbelto e considerado mais saudável. Na busca de sentir-se mais atraente, a 

mulher estabelece uma relação mais íntima com o próprio corpo, o qual deixa de ser 

necessariamente um território do prazer alheio, dominado pela figura masculina, pelas 

instituições sociais, políticas e religiosas, passando a ser controlado pelos seus 

próprios desejos.      

Trata-se de uma superação do regime patriarcal e a consequente liberação dos 

desejos femininos que passarão a ser representados também pela literatura universal 

em diferentes formas, tanto por meio da prosa como pela poesia. Tal representação 

se estabelece como consequência de que a literatura não é alheia ao acontecimento 

social, mas se vale geralmente dele para se desenvolver. No caso específico de uma 

literatura que tematiza a questão da identificação feminina, acompanha-se igualmente 

uma evolução em que a mulher deixa de figurar como objeto e passa a ser sujeito 

autônoma de suas vontades, conforme passaremos a demonstrar na sequência de 

nossa fala.    
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2.1 A REPRESENTAÇÃO DA IDENTIDADE FEMININA NAS LÍRICAS ERÓTICAS – 

DO DESVELAMENTO DO CORPO E DA EMERGÊNCIA DO DESEJO.  

 

A evolução no comportamento da figura feminina, da passagem do patriarcado 

para a vida moderna, aparece representada numa série de textos literários, em que a 

identificação da mulher se caracteriza como sujeito, senhora do seu desejo e dona de 

seu próprio corpo. Essa representação emerge como resultado de incontáveis 

mudanças sociais, as quais propiciaram uma ruptura dos costumes que reconfiguram 

o papel e a imagem da mulher, inclusive no tocante ao modo como se travestem.  

Durante muito tempo, a indumentária feminina contribuiu para o velamento de 

uma identidade que não poderia vir à tona, escondendo não apenas o corpo da mulher 

mas os seus anseios, as suas vontades, o seu desejo de vir a se constituir como 

indivíduo independente. Para conquistar essa independência, a mulher precisou, ao 

longo dos tempos, livrar-se de um peso social que limitava o seu modo de ser, que lhe 

impunha limites, os quais precisaram ser ultrapassados. Em certo sentido, esses 

limites foram representados por uma indumentária que, na medida em que o sujeito 

do sexo feminino se libertava das amarras sociais, foi se modificando, conforme 

tematizado pelo escritor contemporâneo Millôr Fernandes em seu texto intitulado 

Poeminha de louvor ao strip-tease secular:  

 

Eu sou do tempo em que a mulher  

Mostrar o tornozelo 

Era um apelo! 

Depois, já rapazinho, vi as primeiras pernas 

De mulher 

Sem saia; 

Mas foi na praia! 

 

A moda avança 

A saia sobe mais 

Mostra os joelhos 

Infernais! 
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As fazendas  

Com os anos 

Se fazem mais leves 

E surgem figurinhas 

Em roupas transparentes 

Pelas ruas: 

Quase nuas. 

E a mania do esporte 

Trouxe o short. 

O short amigo 

Que trouxe consigo 

O maiô de duas peças. 

E logo, de audácia em audácia, 

A natureza ganhando terreno 

Sugeriu o biquíni, 

O maiô de pequeno ficando mais pequeno 

Não se sabendo mais 

Até onde um corpo branco 

Pode ficar moreno. 

 

Deus, 

A graça é imerecida, 

Mas dai-me ainda 

Uns aninhos de vida! 

 

Não é difícil perceber que o poema de Millôr se desenvolve por meio de uma 

gradação, já que a representação do strip-tease, narrado pelo poeta, ocorre ao longo 

dos tempos, no decorrer dos séculos. Nele, observamos a passagem de uma primeira 

identificação da mulher, simbolizada pelo recato e pelo velamento do corpo, para uma 

outra em que os tecidos vão perdendo o peso, o comprimento, a função de esconder 

as partes do corpo feminino para finalmente deixar à mostra aquilo que outrora era 

encoberto. Este processo de desnudamento do corpo feminino, de uma reformulação 

da indumentária com a qual a mulher se (des)cobre e que é representado na lírica em 

questão, deve ser interpretado obviamente, de maneira mais ampla, como uma 
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mudança no modo como o indivíduo do sexo feminino se vê e é vista na e pela 

sociedade. Num sentindo mais abrangente, trata-se de uma mudança dos aspectos 

socioculturais que marcam profundamente a História. 

Essa implicação decorre do fato de a mulher, durante um longo período, ser 

tomada como objeto, sendo submissa aos homens, os quais, na condição de pai, 

marido ou irmãos mais velhos, assumiram o poder de tomar por elas a maior parte 

das decisões. Esse servilismo do gênero feminino ao masculino foi sendo revisto ao 

longo dos anos por meio das reivindicações femininas.  

Costa (2007) ressalta que o corpo feminino ganhou ainda mais notoriedade nos 

anos 60 com a difusão da pílula anticoncepcional e o movimento feminista que dispôs 

à mulher o direito de ser ou não mãe, controlando a natalidade, o que lhe proporcionou 

ter mais experiências sexuais, mesmo que elas não tivessem laços afetivos com o 

parceiro.  

O surgimento das saias, minissaias, tecidos transparentes, short, maiô, biquíni, 

como apontados no poema de Millôr, explicitam as mudanças no vestuário feminino 

que foram cruciais para o cuidado da mulher com o seu próprio corpo e o 

desnudamento deste. O que se observa é a influência da moda na valorização de uma 

sexualidade outrora reprimida, mas que, sobretudo a partir do século XX, vai se 

libertando do peso dos tecidos e daquilo que oprimia a mulher. Essa liberdade não se 

realiza porém de qualquer maneira. Em relação a esse encurtamento das roupas e a 

consequente aparição do físico, Castro explica que: 

 

cada passo no desvendamento do corpo não foi livre de 
constrangimentos, conflitos e escândalos: a bermuda dos escoteiros 
dos anos 20 foi bastante censurada, pois mostrar as pernas 
publicamente era tabu; os biquínis, nos anos 50, geraram muitos 
conflitos entre pais e filhas; a ousada minissaia dos anos 60 
escandalizou, antes de se tornar moda, e o monoquíni dos anos 70 
ainda é tabu (CASTRO, 2007, p.27). 
 

 

Despir o corpo contribuiu substancialmente para a consolidação da 

independência feminina. A submissão, outrora devida ao homem, fora transformada – 

Eu sou do tempo em que a mulher mostrar o tornozelo era um apelo! -, a partir do 

momento em que a mulher permite-se mostrar partes que antes eram repreendidas - 

o tornozelo, joelho, transparências, duas peças. De acordo com Baudrillard (2007), o 

corpo, na atualidade, é o objeto de significados e conotações que mais desperta 
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desejos, carregando sobre si um grande exercício de poder, que vai além de seu 

caráter biológico, como aponta Michel Foucault: 

 

Houve, durante a época clássica, uma descoberta do corpo como 
objeto e alvo de poder. Encontraríamos facilmente sinais dessa grande 
atenção dedicada então ao corpo - ao corpo que se manipula, se 
modela, treina, que obedece, responde se torna hábil ou cujas forças 
se multiplicam (FOULCAULT, 1999, p.117). 

 

Pensar no corpo, e em específico o corpo da mulher, propicia o debate em torno 

de duas questões enraizadas nas considerações históricas acerca do feminino: as 

relações de gênero e o poder. O primeiro tem como transversal em sua 

dinâmica a dominação e o poder. O segundo, consequentemente, traz em si uma 

relação de dominação, no caso das relações de gênero, de homens sobre mulheres. 

No entanto, essa dinâmica não é unilateral, isto é, pensar essa questão como uma 

barbárie masculina e a vitimização feminina é errada, pois a mulher não é vítima, e 

sim sujeito. Um sujeito dominado e submisso, não autônomo, mas sujeito (CHAUÍ, 

1985). 

Em meio a todas as opressões operadas pela sociedade começam os estudos 

sobre as condições femininas, as quais permitem que a mulher se reconheça por sua 

determinação biológica. Quando falamos sobre “homens” e “mulheres”, estamos 

simplesmente alterando o gênero de uma palavra corriqueira. Porém, são muitos os 

significados e sentidos que surgem, como se estivéssemos falando de termos 

absolutamente diferentes. O termo gênero foi emprestado da gramática, sua origem é 

inglesa, da palavra gender. Em um primeiro momento, esse termo foi usado por 

psicólogos norte-americanos dos anos 60, dentre eles Money, Ehrhardt e Stoller, para 

associar o corpo a uma “identidade de gênero”, seja lá que corpo é este. Esses 

psicólogos estavam interessados em entender as pessoas com “sexo ambíguo”, isto 

é, aqueles que apresentavam características determinadas pela sociedade como 

sendo próprias do sexo masculino e feminino. Essas características apareceriam 

caracterizando um mesmo corpo: 

 
Falar de “gênero” é algo mais que falar das diferenças biológicas entre 
homens e mulheres. (...) gênero é um conceito que pode ser entendido 
ao lado da luta das mulheres pelos seus direitos. (...) gênero não é 
apenas um sinônimo de sexo, masculino ou feminino. Gênero também 
é o conjunto de expressões daquilo que se pensa sobre o masculino 
e o feminino (AUAD, 2003, p.55-57). 
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Essa terminologia era interessante para esses teóricos, pois a “identidade de 

gênero” daqueles sujeitos com características corporais tanto femininas quanto 

masculinas não era oriunda por uma relação biológica. Nesse sentido, cria-se uma 

divisão nos conceitos de sexo (o corpo) e gênero (a cultura), e como os indivíduos 

lidam com sua identidade. 

Dessa forma, os corpos não podem ser considerados alheios as culturas, aos 

discursos e as construções de significados. A norte-americana Linda Nicholson (2000) 

nos esclarece essa questão a partir de um exemplo simples: imaginemos um porta-

casaco ou um cabide, no qual podemos pendurar aquilo que nos convém. Cada um 

pendura, no seu porta-casaco ou cabide, aquilo que quiser. Homens penduram suas 

gravatas; mulheres, seus vestidos. Imaginemos esse exemplo tomando toda a 

humanidade: serão pendurados os mais diferentes acessórios. Nesse exemplo, 

podemos por assim dizer que a cultura são os acessórios, que variam de acordo com 

o tempo, o espaço e a vontade de cada um. Já o porta-casaco ou cabide pode 

representar o corpo, isto é, invariável, atemporal, a-histórico. 

De um lado temos o determinismo biológico, o qual prega que os aspectos 

sociais são derivados das características biológicas, do outro temos o construcionismo 

social, que busca entender como a história e a sociedade interferem nos diferentes 

aspectos dos sujeitos, inclusive os biológicos, entre esses dois extremos temos 

um dégradé que varia de acordo com o peso que a cultura e a própria constituição 

biológica terão na vida dos indivíduos.  

Para compreender essas concepções, recorremos a Simone Beauvoir (1980) 

que afirma que, independente do sexo em que nascemos, não se nasce mulher, mas 

torna-se mulher e através das modificações sociais, culturais e históricas a que 

pertencemos é que podemos nos definir quanto a um gênero. Homens e mulheres 

são ensinados, existe toda uma formação desde sua infância até a sua fase adulta:  

 

A inscrição dos gêneros – feminino ou masculino – nos corpos é feita, 
sempre, no contexto de uma determinada cultura e, portanto, com as 
marcas dessa cultura. (...) As identidades de gênero e sexuais são, 
portanto, compostas e definidas por relações sociais, elas são 
moldadas pelas redes de poder de uma sociedade (LOURO, 2007, 
p.11). 

 

O poema de Millôr Fernandes comprova em muitos aspectos essa afirmação, 

de modo que do próprio título subentende-se uma transformação que só se realizará 
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ao longo dos tempos – Poeminha de louvor ao strip-tease secular. O poeta, fazendo 

uso do humor, refere-se às transformações sociais, às mudanças culturais, e como a 

identidade de gênero feminino vai sendo definida em função das mudanças das 

vestimentas. Em um primeiro momento, mostrar o tornozelo feminino era um apelo, 

pois denotava uma intimidade que a mulher só poderia ter com o esposo no espaço 

fechado do lar, caso fosse casada. Mesmo a indivídua solteira deveria se preservar, 

estando quase sempre sob a vigilância da figura paterna, que censurava qualquer 

atitude considerada mais ousada e que pudesse estar relacionada à demonstração 

do corpo feminino. Note-se que, conforme destaca Louro (2007), a identificação vai 

sendo moldada pelas relações de poder. Nesse caso, do poder do homem sobre a 

mulher, que é aquele que também a julga, considerando apelativo mostrar o tornozelo.   

É importante salientar que, apesar de central, o desnudamento do corpo 

feminino não é tema único da lírica supracitada. Millôr questiona implicitamente o 

esquema repressor que dominava as mulheres por meio da ênfase dada ao narrador 

masculino, isto é, todo o desnudamento do corpo da mulher, apesar de denotar o 

desenvolvimento social feminino, compreende também uma exposição corporal para 

atrair o homem. É o homem quem narra os acontecimentos desde menino, como se 

a mulher não possuísse voz suficiente para fazê-lo, apesar do rompimento com 

algumas das regras sociais que lhe foram impostas. 

Um exemplo disso é percebido no trecho Depois, já rapazinho, via as primeiras 

pernas de mulher sem saia, onde o menino/narrador/masculino conta sobre a primeira 

visão das pernas da mulher, aquilo que, de certa maneira, apareceria a ele como a 

primeira subversão da mulher às normas preconizadas. O verso faz alusão, também, 

ao período patriarcal referido em nossa fala anteriormente, onde o homem era o centro 

da família e, consequentemente, da sociedade. Percebe-se, neste verso, que a mulher 

se desnuda, mas em um lugar específico para tal - Na praia!, e a saia, vestimenta 

ideal para estar em público, é substituída por trajes mais ousados. 

A moda avança, o tempo passa, o desenvolvimento social continua e o desejo 

remete-se diretamente ao seu significado original: seducere, ou seja, afastar-se da 

via, um desvio simbólico da identidade e representações sociais. A sedução dá-se no 

poema não só pelo fato de que a mulher Mostra os joelhos infernais!, mas também 

pela presença marcante das outras partes corporais que foram reveladas ao longo do 

percurso histórico demarcado pelo narrador. 
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As metáforas usadas pelo escritor também inferem a respeito de uma 

vulgaridade que se desenvolve em consonância com as transformações da 

indumentária feminina. A exemplo disso, note-se a passagem do poema que diz 

quando surgem figurinhas [...] pelas ruas: quase nuas. O uso conotativo da palavra 

“figurinhas” para representar a mulher determina, ainda, uma repreensão e um olhar 

preconceituoso aos novos hábitos e as novas vestimentas, apesar de com os anos se 

fazem mais leves, o que aponta também para um significado relacionado as restrições 

mais brandas. 

A busca pelo corpo ideal – E a mania do esporte -, pelo corpo perfeito traz um 

amigo, o short, além do maiô de duas peças revelando cada vez mais os desejos, 

outrora reprimidos da mulher. A ousadia, cada vez mais significativa e constante – de 

audácia em audácia, pressupõe uma sexualidade mais aflorada e exacerbada e a 

busca por novas experiências (tanto profissionais, quanto sexuais) é considerada 

natural, pois a natureza ganhando terreno. Afinal, as barreiras comportamentais 

impostas começam a ser derrubadas, transgredidas, dando lugar aos desejos e as 

vontades que se explicitam por uma nova forma de viver. 

Millôr Fernandes, na última estrofe do poema, faz um apelo, uma afirmação e 

uma prece a Deus. Apesar de a graça de presenciar o desnudamento do corpo 

feminino ser imerecida, ainda há muito a se conquistar, a evoluir e, o narrador, almeja 

presenciar as muitas outras mudanças que irão ocorrer – Mas dai-me ainda uns 

aninhos de vida!. 

  

 

2.2 EROTISMO E TRANSGRESSÃO NA POESIA DE HILDA HILST 

 

A escritora Hilda Hilst toma o sexo, o desejo e o erotismo como temas de seus 

escritos, tornando-se conhecida por uma poética que reúne questões consideradas 

polêmicas. Parte da crítica e de leitores especializados em literatura avaliam a lírica 

da autora como obscena e imoral, carregada de imagens que se poderia considerar 

pornográficas. No texto que tomaremos para análise a partir desse ponto de nossa 

dissertação, Hilst investe na essência do erótico feminino, representando-o como uma 

vontade que marca uma nova condição para a mulher, conforme podemos ler no 

poema Porque há desejo em mim: 
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Porque há desejo em mim, é tudo cintilância 

Antes, o cotidiano era um pensar alturas 

Buscando Aquele Outro decantado 

Surdo à minha humana ladradura, 

Visgo e suor, pois nunca se faziam. 

Hoje, de carne e osso, laborioso, lascivo 

Tornas-me o corpo. E que descanso me dás 

Depois das lidas. Sonhei penhascos 

Quando havia o jardim aqui ao lado. 

Pensei subidas onde não havia rastros. 

Extasiada, fodo contigo 

Ao invés de ganir diante do Nada. 

 

Percebe-se um novo olhar acerca do erotismo e sexualidade femininos, 

representados pela autora e que se traduz exatamente por uma busca pela liberação 

do prazer, dos anseios sexuais muitas vezes reprimidos durante toda uma vida. Os 

versos descrevem a necessidade de sentir-se livre sexualmente, independente, para 

ceder às vontades outrora consideradas profanas. 

No poema, há uma espécie de quebra de expectativa do enredo entre o antes 

e o agora, que se configura por uma dessacralização do desejo quando a personagem 

afirma que o cotidiano era um pensar as alturas, buscando Aquele Outro decantado, 

surdo à minha humana ladradora. Apesar de antes buscar os sentimentos e 

relacionamentos exaltados e idealizados – socialmente – ela percebe que não escuta, 

propositalmente, os desejos do próprio corpo. O uso da palavra ladradura incita 

também um jogo de significações que remete ao profano, já que provém da palavra 

ladrar, isto é, latido, fazendo alusão ao adjetivo, usado de maneira pejorativa para 

aqueles que, de certa maneira, seguem os seus desejos animalescos, cachorra. 

O discurso de repressão às aspirações da mulher é amparado, desde os 

primórdios, por uma estrutura social explicitada por leis políticas, que definem qual 

deva ser o papel dos sujeitos masculino e feminino dentro da sociedade. A literatura 

não fica à parte dessa organização, embora, em alguns momentos procure fissurá-la, 

desestabilizá-la, como ocorre, por exemplo, na França, durante o período do 

Iluminismo, com os Contos Proibidos do Marquês de Sade.  
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Sade é, também, acusado de perversão, considerada na sua época 
como um desvio do comportamento normal e aceitável socialmente. 
Ao pervertido restava o tratamento psiquiátrico ou a exorcização dos 
demônios atiçadores de impulsos sexuais incontroláveis. Desse modo, 
Sade enquadra-se entre aqueles sujeitos, cujo discurso é passível de 
interdição. (MENDES, s/d, p. 6).  

 

 

A prisão de Sade representa uma busca pela disciplina do desejo, do corpo, 

das vontades. Aliada à proibição de seu discurso, observa-se uma forma de regulação 

social que afeta socialmente as práticas eróticas, sobretudo aquelas que advenham 

do sujeito feminino, como figurativizadas no poema de Hilst em que a mulher subverte 

esse sistema de coerção dando vazão aos seus impulsos.  

A representação da mulher como um ser indefeso e submisso não se faz 

presente no contexto da lírica, já que o teor sexual e a vontade lasciva são 

representadas em cada verso – Hoje, de carne e osso, laborioso, lascivo, Tomas-me 

o corpo.  É nesse trecho que observamos um rompimento com a repressão sexual 

feminina. Enquanto as mulheres foram ensinadas sistematicamente a não demonstrar 

prazer e a não falar sobre sexo, a lírica em questão de autoria feminina e que expressa 

desejos femininos retrata abertamente sobre a sua vontade sexual.  

Os sentidos sobre quem somos, ao invés de essências dadas no mundo, são 

construções sócio históricas atravessadas pelas marcações de gênero, raça e classe 

e por meio do uso da linguagem, nas práticas discursivas em que atuamos. A 

sexualidade configura a relação de sujeito com a verdade, com um domínio da ética, 

na constituição do sujeito e do desejo.  

 

práticas pelas quais os indivíduos foram levados a prestar atenção a 
eles próprios, a se decifrar, a se reconhecer e se confessar como 
sujeitos de desejo, estabelecendo de si para consigo uma certa 
relação que lhes permite descobrir, no desejo, a verdade de seu ser... 
(FOUCAULT, 1984, p. 11). 
 

 

Historicamente, o sujeito do sexo masculino teve mais oportunidades para 

submeter, demonstrar e sanar seus desejos. Já a mulher, oprimida em todos os 

aspectos da vida cotidiana e histórica, só a pouco tempo começa a agir como o 

homem, havendo um compartilhamento de ações e de identificações que antes eram 

exclusivas ao gênero masculino:  
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uma personagem: um passado, uma história, uma infância, um 
caráter, uma forma de vida [...]. Nada daquilo que ele é escapa à sua 
sexualidade. Ela está presente nele todo: subjacente a todas as suas 
condutas [...]. É-lhe consubstancial, não tanto como pecado habitual, 
porém como natureza singular (FOUCAULT, 1980, p. 43). 
 
 

Os estudos de Foucault (1995) se concentram na constituição do indivíduo 

moderno, cujo processo constitutivo do mesmo seria os mecanismos de objetivação 

e subjetivação. O primeiro processo corresponde ao indivíduo como objeto do mundo 

moderno, cujo corpo é dócil e disciplinado, enquanto que o processo de subjetivação 

envolveria as práticas culturais que fazem do homem um sujeito, ou seja, quando um 

indivíduo reconhece uma identidade como sua. Segundo Fonseca (2003, p.26) “os 

dois processos concorrem conjuntamente na constituição do indivíduo, sendo que os 

primeiros o constituem enquanto objeto dócil e útil e os segundos enquanto um 

sujeito”. 

É possível pensarmos a representação do eu-lírico do texto de Hilst a partir do 

que observa Foucault. No texto literário em questão, a docilidade deixada para trás 

pelo eu lírico traz paz ao seu interior, pois ele começa a expressar a real intenção do 

corpo e seus mais profundos anseios – E que descanso me dás. Há, mais uma vez, a 

quebra de expectativa em relação aquilo que era objeto do romance romântico. Em 

lugar de uma história de contos de fadas, há desejo, luxúria, uma mulher em busca 

do prazer, sem compromisso, sem regras, sem a vergonha de explicitar as suas 

vontades. Essa conduta autônoma da personagem feminina constitui-se, 

principalmente, em uma maneira de transformar a liberdade em algo pessoal e 

intransferível, a fim de buscar uma existência sem preconceitos. Foucault assinala que 

o conjunto dinâmico entre ato de prazer e desejo estão unidos de modo indissolúvel, 

ocupando lugar na formação ética do sujeito: 

 

Porque é o mais violento dentre todos os prazeres, porque é mais 
custoso do que a maior parte das atividades físicas, porque diz 
respeito ao jogo da vida e da morte, [o prazer sexual] constitui um 
domínio privilegiado para a formação ética do sujeito: de um sujeito 
que se deve caracterizar por sua capacidade de dominar as forças que 
nele se desencadeiam, de guardar a livre disposição de sua energia, 
e de fazer de sua vida uma obra que sobreviverá além de sua 
existência passageira (FOUCAULT, 1984, p. 125-126).  
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O prazer e a intensidade de sua plenitude demonstrados pelo eu-lírico são 

comportamentos sociais que não devem ser transferidos. No entanto, com a evolução 

de todos os aspectos da sociedade desmistificou-se o sexo e, mesmo para Foucault, 

essas experiências são importantes.  

 

Creio que é politicamente importante que a sexualidade possa 
funcionar como funciona nas saunas, onde, sem que se esteja 
aprisionado em sua própria identidade, em seu próprio passado, em 
seu próprio rosto, encontram-se pessoas que são para você o que 
você é para elas: nada mais do que corpos, com os quais 
combinações, fabricações de prazer serão possíveis (FOUCAULT, 
1978, apud ERIBON, 1996, p. 168). 

 

É importante destacar que em muitas obras com conotações eróticas – sejam 

em prosa ou poesia- a mulher é tratada como um ser indefeso e que merece ser 

protegida. A valorização da virgindade é destacada, incentivando a sua primeira 

experiência sexual com o homem que será seu futuro marido. Todavia, observamos 

em Hilst uma transgressão a esse modelo, quando poetiza que Depois das lidas. 

Sonhei penhascos Quando havia o jardim aqui ao lado, ou seja, apesar das 

idealizações sociais e a luta para tornar-se ‘correta’ aos desígnios impostos, há um 

desejo pelos penhascos, pelas aventuras e por toda a liberação dos anseios corporais, 

sejam eles aceitos ou não, mesmo que, ao lado, estejam dispostos aquilo que aparece 

imposto socialmente. Trata-se, como assinalamos em relação à lírica de Waly 

Salomão, de um desejo de transformar o próprio corpo num corpo sem órgãos, 

colocando para além daquele território imposto pelas instituições.  

Hilst busca uma representação menos opressora da figura da mulher enquanto 

objeto do desejo sexual (erotismo) e usa o próprio desejo da mulher para fazer arte. 

De certo modo, ela repugna a redução da mulher a um mero objeto sexual, simbólico 

ou real, colocando o masculino numa posição de menor poder. 

A transgressão à norma se estende no desenvolvimento do poema, quando a 

personagem imagina-se saciando-se sexualmente - Pensei subidas onde não havia 

rastros. Extasiada, fodo contigo Ao invés de ganir diante do Nada. Indo de encontro 

às regras sociais, encanta-se por aquele que fode de maneira a enlevar a alma e 

extasiar o corpo, ao invés de seguir as normas impostas e não conseguir satisfazer 

os seus desejos.  
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É importante destacar a transgressão no ato sexual disposto nos versos de 

Hilst, já que na atividade erótica os sujeitos masculino e feminino comportam-se de 

maneira diferenciada, como afirma Bataille (apud SILVA, 2015, p. 94): 

  

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 descontínuo. [...] Toda a concretização erótica tem por princípio 
uma destruição da estrutura do ser fechado que é, no estado normal, 
um parceiro do jogo. [...] Mas desde já, insisto no fato de que o parceiro 
feminino do erotismo apareceria como vítima, o masculino como o 
sacrificador, um e outro, durante a consumação, se perdendo na 

continuidade estabelecida por um ato inicial de destruição. 

 

A mulher, normalmente tida como vítima, é colocada em posição submissa e 

passiva no ato sexual, enquanto o homem assume postura de sujeito ativo e 

dominador. No entanto, nos versos ora analisados, percebemos uma contradição a 

essa afirmação, já que a mulher toma a iniciativa de foder e satisfazer-se no outro. Ela 

deixa de ser passiva e passa a ser ativa no ato sexual. A busca incessante pelo prazer 

decantado, isto é, exaltado, aclamado, e a empatia que a personagem demonstra às 

vontades corporais e a exaustão provocada pelos comportamentos socialmente 

inaceitáveis transformam a mulher num ser sexual, suplicante e associado ao universo 

da luxúria. 

É válido ressaltar que na coletânea de poemas ora analisada há pouquíssimas 

poetas mulheres a integrar a Antologia. No entanto, isso é devido a uma conjuntura 

sócio-histórica, pois se na própria literatura brasileira há pouca existência de 

poetas/escritoras mulheres com vez e voz, quem dirá poetas/escritoras que fazem 

literatura erótica, na medida que a mulher foi ensinada a repreender a sua sexualidade 

e tolhida de qualquer demonstração sexual, seja no plano das ideias, das palavras, 

fantasia ou realidade. 

Apesar disso, a obra vem suprir uma necessidade nos estudos literários do 

nosso país, além de permitir, diante do obscurantismo que assola o início do século, 

que entremos em contato com uma vertente da literatura que envolve não só o místico, 

mas também o instinto humano. 
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CAPÍTULO 3 

_______________________________________________________________ 

 

AMOR OU PERVERSÃO?  

 

 

Mote 

Eu caguei e tu cagaste 

El-rei caga e mais as Damas; 

Se bem caga quem tem cu 

Melhor caga quem tem mamas. 

(Anônimo)
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As primeiras manifestações literárias em língua portuguesa ocorreram na Idade 

Média, quando Portugal ainda estava em formação. Esse período é conhecido como 

Trovadorismo, primeiro período da história da Literatura Portuguesa. Nessa época, 

encontra-se a expressão do Amor cortês nas cantigas dos trovadores, nos romances 

corteses, nas “cortes de amor”. O século XII também nos legou o famoso Tratado de 

Amor Cortês, de André Capelão (2000), que procura refletir sobre o amor à maneira 

dos tratadistas medievais, sendo esta também uma importante fonte de compreensão 

dos novos padrões de sensibilidade para a época. O Amor cortês, em suma, deleita 

mas faz sofrer, aprimora mas fragiliza, erotiza mas idealiza, educa mas enlouquece, 

submete mas enobrece. Capelão salienta que o amor espiritual, aquele divinizado, é 

o que deve ser cultivado. O amor físico, sexual, deve ser reprimido em função do amor 

divino. 

Stendhal (2007) enumera quatro tipologias diferentes: o amor-paixão, o amor-

gosto, o amor-físico e o amor de vaidade. O primeiro é o mais arrebatador, aquele 

guiado pelos instintos humanos. O segundo é um amor conforme nossas disposições, 

afeito às nossas necessidades, que não admite qualquer mácula. O amor físico é 

baseado nos prazeres carnais, do corpo. O amor-vaidade é a posse daquilo que é 

visto e bem visto a uma época, ‘da moda’.  

Para tentar explicar a relação amorosa na contemporaneidade, Bauman (2004) 

utiliza as categorias de Afinidade e Parentesco. O parentesco seria o laço irredutível 

e inquebrável, é o laço de sangue, aquilo que não nos dá escolha. A afinidade, por 

sua vez, é eletiva, pode ser escolhida num processo que pode resultar na firmação ou 

na rejeição da afinidade. As conexões – e a facilidade de esquecer o outro, 

desconectar-se – é a forma de se relacionar na modernidade líquida. Isto é, todos 

podem trocar o parceiro por alguém melhor, evidenciando a facilidade de se 

desconectar do outro. 

Até mesmo a afinidade está se tornando pouco comum, pois a liquidez de nossa 

sociedade não permite firmar laços. Não há objetivo de fixidez. Não se arrisca a amar 

sinceramente, como Stendhal (2007) menciona, relações de não-entregas. Um e 

outro, homem e mulher, jogam, se recolhem, se recatam. Há um querer e não querer 

aparentes. 

Para Stendhal o amor vai na linha da patologia porque incide sobre o corpo, 

desestabilizando o homem; enquanto Bauman aborda a questão mais filosófica sobre 
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uma sociedade líquida em que nada mais é feito para durar, uma sociedade 

corrompida pela fluidez das coisas, inclusive dos relacionamentos.  

Outro autor que discorre sobre a sexualidade e a interferência na sociedade é 

Anthony Giddens, em sua obra intitulada A Transformação da Intimidade: 

Sexualidade, amor e erotismo nas sociedades modernas (1993) há um capítulo de 

que o amor é assunto principal. Ele afirma que o amor romântico é algo feminilizado, 

que surgiu a partir das novelas do século XIX. Considerava-se, também, o amor 

romântico como algo eterno por meio do casamento, uma vez que a mulher 

encontrava seu “príncipe encantado”, encontrava o amor de sua vida, para a vida 

inteira. O sexo, por sua vez, ficava em segundo plano, um desvio do relacionamento 

“a busca do romance não é para essas garotas um conjunto passivo de aspirações – 

algum dia meu príncipe virá” (Giddens, 1993, p. 62). Giddens (1993) esclarece que o 

desejo sexual é uma necessidade tanto do homem quanto da mulher. Porém, não se 

há alarde quando o desejo é masculino, pois, assim, ele é admirado.  

A Literatura erótica, vinculada ao amor sensual, sempre foi renegada e 

marginalizada, justamente por tratar da temática que envolva o sexual e a sexualidade 

e por ser considerada, equivocadamente, como pornografia, mesmo que a 

demarcação entre um universo e outro não sejam totalmente clara.  

Na literatura, a linha divisória entre o pornográfico e o erótico está situada na 

moral, sendo a literatura considerada erótica menos licenciosa e a literatura 

pornográfica abertamente licenciosa. Para Branco 

 

 [...] se o conceito de pornografia é variável de acordo com o contexto 
em que se insere, e se é impossível articular todas as variantes desse 
conceito numa única definição, torna-se ainda mais difícil e perigoso 
tentar demarcar rigidamente os territórios do erotismo e da pornografia 
(BRANCO, 1984, p. 72).   

 

As produções que já foram classificadas como pornográficas, podem, hoje, ser 

reclassificadas como eróticas. Alguns autores definem pornografia a partir do conceito 

de obsceno.  

 

[...] o vocábulo obsceno se define em função de uma cultura e de uma 
época. Não é simples, pois, determinarmos seus limites, mesmo 
porque o contexto pode transformar termos de uso corrente em formas 
pejorativas, quando não em injúrias ou blasfêmias, com profundas 
alterações de seu significado. Os termos “pornografia” e 
“obscenidade” estão intimamente ligados (PRETTI, 2010, p. 97). 
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Sendo assim, os termos pornografia, obsceno e erótico estão intimamente 

ligados tanto na temática quanto na definição. “A obscenidade é uma maneira 

imemorial e universal de dizer a sexualidade. Sua finalidade não é, em primeiro lugar, 

a representação precisa de atividades sexuais, mas sua evocação transgressiva em 

situações bem particulares” (MAINGUENEAU, 2010, p. 25). 

O termo erótico, por sua vez,  

 

[...] é um modo de representação da sexualidade compatível, dentro 
de certos limites, com os valores reivindicados pela sociedade e dado 
que ele constitui uma espécie de solução de compromisso entre a 
repressão das pulsões imposta pelo vínculo social e sua livre 
expressão. Esse já não é o caso da pornografia, que não mascara 
suas tendências sexuais agressivas (MAINGUENEAU, 2010, p. 32). 

 

Para Alexandrian (1993, p. 8), em História da literatura erótica, “a pornografia é 

a descrição pura e simples dos prazeres carnais; o erotismo é essa mesma descrição 

revalorizada em função de uma ideia do amor ou da vida social”. A escritora Eliane 

Robert Moraes também define que o erótico sugere a sexualidade e o pornográfico 

explicita a sexualidade. 

No entanto, apesar das várias definições expostas pelos vários teóricos, a 

conceituação exata é imprecisa, pois até o próprio conceito pode variar de acordo com 

a época e o contexto em que ele está inserido: “Aquilo que uns consideram 

pornográfico, não o é para outros, e aí pesam não só as diferenças históricas, étnicas, 

ou culturais, mas também as subjetivas e individuais” (MORAES E LAPEIZ ,1984, p. 

111). 

Devido a inexatidão do conceito e por trabalharmos com poemas de diferentes 

períodos, optamos por usar os termos obsceno, pornográfico e erótico como 

sinônimos. Nesse sentido, objetivamos, nesta seção, discutirmos acerca do amor e 

do erotismo, investigando as linhas de força da poesia erótica brasileira, sejam elas 

cômica, trágica, confessional, grotesca, etc., revelando os seus pontos mais 

importantes.  
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3.1 DA PASSAGEM DA REPRESENTAÇÃO DO EROTISMO DO CÂNTICOS DOS 

CÂNTICOS AOS CANTARES DE SULAMITA 

 

Desde os primórdios da literatura universal que encontramos exemplos de um 

diálogo entre o eros e as letras, tal qual representado em obras como Lisístrata (411, 

a.C.), de Aristófanes, um dos mais importantes textos do erotismo antigo, e no Kama 

Sutra, escrito do século IV, mas que ainda hoje é bastante lido em todo o mundo. 

Nessa e em outras obras, a relação dialógica supracitada se desenrola, mostrando 

que há uma mística do corpo que é preciso redescobrir, e que muitas vezes acaba 

sendo representada em histórias literárias, como em algumas narrativas bíblicas, a 

exemplo do livro de Isaías 23: 15-18 e do Cânticos dos Cânticos: 

 

Que formosos são os teus passos 

Dados de sandálias, 

Ó filha do príncipe! 

Os meneios dos teus quadris são como colares trabalhados 

Por mãos de artista. 

O teu umbigo é taça redonda, 

A que não falta bebida; 

O teu ventre é um monte de trigo, 

Cercado de lírios. 

Os teus dois seios, como duas crias, gêmeas de uma gazela. 

O teu pescoço, 

Como torre de marfim; 

Os teus olhos são as piscinas de Hesbom, 

Junto à porta de Bate-Rabim; 

O teu nariz, como a torre do Líbano, 

Que olha para Damasco 

(Cânticos dos Cânticos 7: 1-4) 

 

Sabemos que uma das ordens políticas com maior poder social é aquela 

representada pela presença da Igreja, responsável pela difusão de concepções 

religiosas que valorizam a prática do amor romântico, o qual legitima a união sexual. 
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O livro bíblico Cântico dos Cânticos manifesta o amor por meio de um erotismo ao 

mesmo tempo sensualizado e idealizado. De natureza poética, o texto descreve 

diversas manifestações interativas de caráter erótico entre Salomão, suas esposas e 

também com Sulamita, uma dançarina, que chama a atenção do rei, seduzindo-o. 

Utilizando-se de uma linguagem metafórica, o livro de Cantares, como também é 

reconhecido, descreve o desejo entre Salomão e Sulamita, os sentimentos delicados 

e o amor carnal, porém, ao mesmo tempo, cortês. Mesmo no mais alto desejo, a 

descrição do desejo não deixa de ser melodiosa e sentimentalista. 

Ao longo de todo o poema, percebe-se a adoração de Salomão por Sulamita, 

desde o instante em que ele a descreve como filha de príncipe, mesmo que ela, na 

realidade, ocupasse uma posição de dançarina. Naquela época, mulheres de família 

não dançavam de maneira sedutora – mas ainda assim Salomão se dirige a Sulamita 

com tanto respeito que, para ele, ela poderia ser considerada da realeza. Em 

determinadas passagens do texto, é possível perceber o olhar do homem percorrendo 

a estrutura do físico feminino, como no trecho Os meneios dos teus quadris, umbigo 

taça redonda, determinando a presença de uma sedução imposta pelo corpo da 

mulher. Poderíamos dizer que o amor retratado nos versos bíblicos é denominado por 

Platão (1986), como o amor popular, isto é, aquele ligado ao apelo provocado pelo 

corpo.  

Platão foi um dos primeiros a teorizar acerca do amor. Na obra O Banquete 

(1986), em forma de diálogo, as personagens discutem acerca desse sentimento. No 

desenrolar da discussão, Fedro, uma das personagens, considera o amor um dos 

deuses mais antigo, sem o qual não se produz grandes obras. Na concepção dele, 

seria por intermédio desse sentimento que se constroem cidades e se consentem 

morrer por outro: “Assim, pois eu afirmo que o Amor é dos deuses o mais antigo, o 

mais honrado e o mais poderoso para a aquisição da virtude e da felicidade entre os 

homens, tanto em sua vida como após a sua morte” (PLATÃO, 1986, p. 20). 

A discussão é continuada, dividindo o Amor de duas formas: O Amor popular, 

perceptível e já mencionado nos versos bíblicos; e O Amor celestial, um amor 

constante, pois se une ao que é constante, a alma. Este amor, por sua vez, é descrito 

por meio da palavra trigo, significando, na Bíblia, o pão que, por sua vez, significa 

alimento - a Palavra de Deus -, aquilo que é sagrado. A descrição de Sulamita é 

paradoxal, por um lado ela é santidade; por outro erotismo.  
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Ainda de acordo com Platão, o Eros nasce da união entre a Pobreza 

(Pênia/Penúria) e Poros (Recurso/Estrategema), concedendo – e denominando-se – 

Eros. Por ser concedido no dia do nascimento de Afrodite, Eros ama o belo. Por ser 

filho da Pobreza e do Recurso possui condição de ser carente e indelicado. Seu 

destino é ser como a mãe, maltrapilho, e como o pai, engenhoso. Não é tolo, ama a 

sabedoria. Eros é, deste modo, carência em busca de plenitude. A Sulamita descrita 

no texto bíblico evoca essa carência corporal, já que desperta no Rei Salomão um 

desejo voraz de possui-la. No entanto, a paixão imperiosa, também dá lugar ao amor 

celestial, pois a personagem encontra este sentimento, vivenciado na descrição 

amorosa. 

O Amor é concebido tanto no corpo quanto na alma. Por isso Eros cria no corpo 

o desejo sexual, sendo, também, uma elevação da alma que consiste: 

 

Em começar do que aqui é belo e, em vista daquele belo subir sempre, 
como que servindo-se de degraus, de um só para dois e de dois para 
todos os belos corpos, e dos belos corpos para os belos ofícios, e dos 
ofícios para as belas ciências até que das ciências acabe naquela 
ciência, que de nada mais é senão daquele próprio belo, e conheça 
enfim o que em si é belo (PLATÃO, 1986, p. 48). 

 

Os versos bíblicos denotam, também, a riqueza e a luxúria - ventre monte de 

trigo cercado de lírios – através de sentidos simbólicos. O uso da flor lírio pode 

significar dois contextos: o primeiro se refere à pureza, à inocência e à virgindade; o 

segundo possui uma simbologia inversa, isto é, faz referência à tentação das paixões 

e ao erotismo. Outro significado de pureza pode ser visto em O teu pescoço como 

torre de marfim. A torre de marfim  descreve um lugar de solidão e santidade vinculado 

àquilo que está além da matéria – metafísica. Para Platão (1986), o Amor não é nem 

belo nem bom, nem mortal nem imortal, mas é cede da beleza e bondade. O Amor 

condiciona-se pela busca incessante do saber, tal qual o amante ao amado. O 

verdadeiro Amor é desejo do Belo, do Bem, no entanto o sentimento amoroso possui 

vários graus: o grau mais baixo na escala do amor é o amor físico – que pode ser 

percebido nos versos do Cântico dos Cânticos quando o lírio do ventre de Sulamita é 

situado em meio a pureza celestial; o grau seguinte é o dos amantes que se mostram 

fecundos quanto à alma – quando o ventre adornado de lírios possui significância 

erótica; no ápice da escala do amor, está a visão sublime e fulgurante da ideia do Belo 

em si, do Absoluto. 
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O sentimento amoroso faz parte do íntimo do ser humano, uma eterna busca, 

um desejo que sempre está no mais além. Desde o início das civilizações, o amor se 

fez presente, sendo construído o seu conceito ao longo do tempo e de acordo como 

cada sociedade o vivencia. Dessa maneira, o conceito exato acerca do amor ainda é 

uma busca incessante, presa de nossa tentativa de compreensão, de significância e 

de conceituação. 

Ao passar do tempo, Ovídio, em seu livro A Arte de amar (2005), afirma que 

“se houvesse algum homem comum a quem a arte do amor seja desconhecida, que 

ele leia este poema e que, conhecendo-a através de sua leitura, ame” (OVÍDIO, 2005, 

p.23). O autor convida o leitor a compreender os meandros da sedução, o 

aperfeiçoamento das habilidades na perícia do amor. A obra está dividida em três 

partes: na primeira, Ovídio orienta o homem a como seduzir a amada; na segunda, 

após o contato carnal, a como o homem deve manter a relação e a ternura; e, por fim, 

na terceira parte, Ovídio dedica sua atenção à mulher. 

Sendo assim, o autor coloca a mulher como objeto de “caça” ao privilegiar 

sobremaneira os atributos femininos ou ao fazer com que ela finja prazer apenas para 

agradar ao homem. Ao mesmo tempo, por meio dos seus conselhos, Ovídio ensina a 

mulher a valorizar sua beleza, a conseguir o que tanto quer: o amor de seu homem. 

No Cantares de Salomão, observamos que o homem estava completamente satisfeito 

com o corpo de Sulamita e os seios de sua amada era um complemento do seu prazer 

– Os teus dois seios, como duas crias gêmeas da gazela. Ao mesmo tempo, Sulamita 

compreende que seus atributos – pescoço, seios, nariz, olhos, ventre - devem ser 

explorados na conquista de seu amado. Os versos bíblicos continuam a enfatizar a 

beleza de Sulamita: 

 

Quão formosa e quão aprazível és, 

Ó amor em delícias! 

Esse teu porte 

É semelhante à palmeira, 

E os teus seios, a seus cachos. 

Dizia eu: subirei à palmeira, 

Pegarei em seus ramos. 

Sejam os teus seios 

Como os cachos da vide, 
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E o aroma da tua respiração, 

Como o das maçãs. 

Os teus beijos 

São como o bom vinho. 

(Cântico dos Cânticos 7: 6-9) 

 

Salomão venera a dançarina, elogia seu porte e elegância - Esse teu porte é 

semelhante à palmeira – por meio da palavra palmeira que significa vitória e exultação, 

graça e elegância. Os versos seguintes transmitem a ideia de uma relação sexual - 

Pegarei em seus ramos. Sejam os teus seios como os cachos da vide. Os ramos 

simbolizam o fruto, a alegria, a prosperidade e as bênçãos do Senhor. Estamos diante 

do propósito de todo o amor devotado por Salomão, que se iguala ao propósito de 

Deus.  

Os versos bíblicos conferem um lugar de honra ao impulso de fabulação que 

move a lírica sensual. Sobre essa relação entre o erotismo e religiosidade, Paz (1995) 

afirma que o corpo é o principal instrumento tanto para o erótico quanto para a 

religiosidade, pois “se comunica com as forças mais vastas e ocultas da vida” (PAZ, 

1995, p. 185). Para isso, tanto um quanto o outro podem ser aproximados: 

 

O ato em que culmina a experiência erótica, o orgasmo, é indizível. É 
uma sensação que passa da extrema tensão ao mais completo 
abandono e da concentração fixa ao esquecimento de si próprio; a 
reunião dos opostos, durante um segundo: a afirmação do eu e sua 
dissolução, a subida e a queda, o além e o aqui, o tempo e o não-
tempo. A experiência mística é igualmente indizível: instantânea fusão 
dos opostos, a tensão e a distensão, a afirmação e a negação, o estar 
fora de si e o reunir-se a si próprio no seio de uma natureza 
reconciliada. 
É natural que os poetas místicos e os eróticos usem uma linguagem 
parecida: não há maneiras de dizer o indizível (PAZ, 1985, p. 100) 

 

Da mesma maneira, o escritor curitibano Dalton Trevisan se utiliza de um 

discurso semelhante, carregado de sedução e erotismo, para descrever outra 

personagem feminina de seu poema intitulado Cantares de Sulamita I. A também 

chamada Sulamita, sujeito do poema, implora amor e morte, por meio de imagens 

lírico-pornográficas. Todavia, conforme comprovaremos, apesar dos dois poemas 

tratarem de um erotismo apurado, a escrita e descrição dos versos bíblicos produz um 

efeito de romantismo e idealização divinal do ato carnal em si, enquanto o poema de 
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Trevisan aborda a descrição crua e fria do ato sexual, com uma linguagem, por vezes, 

abusiva, considerada grotesca, consoante se lê: 

 

[...] eu fico nua 

E joelho descabelada na tua cama 

Eu fico bem rampeira 

Ao gazeio da tua flauta de mel 

Eu fico toda louca 

Aos golpes certeiros 

Do teu ferrão de fogo 

Ereto duro mortal 

Oh meu santinho meu puto meu bem 

Querido 

Se você não me estuprar 

Agora agorinha mesmo 

Sem falta hei de morrer 

Se não me currar em todas as posições indecentes 

Desde o cabelo até a unha do pé 

Taradão como só você 

É certo que faleci me finei 

Todinha morta 

 
Outro aspecto fundamental de diferenciação entre as Sulamitas – a bíblica e a 

personagem de Trevisan – é aquele que diz respeito à linguagem, por muitas vezes, 

ofensiva. No entanto, este linguajar salienta a construção de um sentido erótico dentro 

da poesia. A obscenidade, explicitada no poema de Dalton, é manifestada pelo 

nomear das práticas e órgãos sexuais, produzindo uma lírica tensa, carregada de um 

erotismo agressivo, que se manifesta também pelo pedido intenso da personagem e 

da emergência de um desejo avassalador que a transforma em uma mulher que 

suplica pelo seu parceiro, por contato, pelo sexo ou por qualquer tipo de relação que 

a satisfaça.  

Para Stendhal (2007), o amor é compreensível quando examinado como uma 

doença. O amor é uma construção do sujeito, uma espécie de acometimento 

irracional, de artifício da sua imaginação. Faz duvidar das evidencias, do aparente e 
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transforma o outro, o ser amado naquilo que mais desejamos. No caso do poema, 

Sulamita deseja um taradão como você é e descreve tudo aquilo que ele poderá fazer 

com ela e, consequentemente, ela com ele. Ela se transforma naquilo que o homem 

quer. Esse aspecto é denominado, por Stendhal, de Cristalização amorosa. Para o 

autor, o amor é sublimado, cheio de dissimulações, defendendo o amor difícil, que 

leva o ser humano a paradoxos, como raiva, dor, prazer, alegria, tristeza e, mesmo 

assim, não deixa de ser almejado. O desejo de amar e ser amado tornou-se perene 

em nossa sociedade: 

 

Ser amado significa ser tratado por outra pessoa como único, como 
diferente de todos os outros; isso quer dizer que quem ama aceita que 
os amados não precisam invocar regras universais para justificar as 
imagens que têm de si mesmos, nem suas demandas; quer dizer 
também que quem ama aceita e confirma a soberania de seu 
companheiro e seu direito a decidir por si próprio e fazer escolhas com 
sua própria autoridade (BAUMAN e MAY, 2010, p. 137-138) 
 
 

A vulnerabilidade e fragilidade de uma relação amorosa é a necessidade de 

reciprocidade. Se buscamos amor, precisaremos responder com amor. A Sulamita de 

Dalton Trevisan almeja a reciprocidade no ato sexual, pois ela quer ser satisfeita, 

independente da forma ou posição. Cada um se empenhará em ver sentido no mundo 

do outro, todavia essas realidades não serão idênticas. Bauman (2004) afirma que 

essa busca pela compreensão do outro é devido a fragilidade das relações sociais, 

que a cada dia mais tornam-se comerciais e individualistas. Neste contexto, a relação 

social, pautada na responsabilidade mútua, é substituída por outro tipo de relação, 

chamada, pelo autor, de conexão. 

Giddens (1993) esclarece que o desejo sexual é uma necessidade tanto do 

homem quanto da mulher. Porém, não ocorre alarde quando o desejo é masculino, 

pois, assim, ele é admirado. No entanto, há na literatura exemplos de personagens 

femininas demonstrando todo o desejo carnal pelo outro. Exemplificamos, aqui, por 

meio do poema Cantares de Sulamita I e o emprego de palavras obscenas, ou 

consideradas de baixo calão, e de uma linguagem mais descritiva do desejo sexual – 

puto, estupro, me currar, todas as posições -  não é um mero elemento de linguagem 

coloquial, mas possui “a intencionalidade de seduzir, como um princípio de violência 

ou de violação mais ou menos declaradas” (PAES, 2006, p.18). 
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O uso de uma seleção lexical considerada como de menos valia na poesia 

erótica ocupa espaço relevante na lírica brasileira. O palavrão, os xingamentos, a 

descrição do ato, dos órgãos e das posições sexuais são, tradicionalmente, ligados à 

vileza, à injúria pura e simples. Esse artifício com intuitos estéticos e artísticos não é 

um recurso contemporâneo. Gregório de Matos, conhecido como Boca do Inferno, 

escritor brasileiro do século XVII, integrante do movimento literário Barroco, compôs 

textos criticando padre, freiras e a Cidade da Bahia, além de textos pornográficos. 

Todavia, para além das concepções eróticas desenvolvidas nos escritos, é necessário 

que percebamos o sentimento amoroso, já que o Eros, na mitologia, é filho do Amor. 

Retomemos ao poema para ratificar a posição da mulher, que insistentemente 

implora por contato. Percebe-se que, apesar de haver uma personagem, há um 

diálogo implícito, pois o pedido é àquele que desperta nela o ardor e a febre da paixão: 

 

Se você não me agarrar todinha 

aqui agora mesmo 

só me resta morrer 

  

se não abrir minha blusa 

violento e carinhoso 

me sugar o biquinho dos seios 

por certo hei de morrer 

 

Giddens (1993) destaca que a dinamicidade da sociedade moderna acontece 

devido a vários fatores, entre eles a reorganização das relações sociais relacionadas, 

principalmente, aos aspectos da modernidade e as transformações da intimidade na 

vida cotidiana. Nesse contexto, o amor apaixonado, de certa maneira, não tem limites, 

nem barreiras: 

 
[...] a transformação da intimidade envolve o seguinte: 
[...] a formação de laços pessoais e eróticos como relacionamentos, 
orientados pela mutualidade e de autorrevelação; 
Uma preocupação com a autossatisfação [...] (GIDDENS, 1993, p. 
126)  

 

A paixão atormenta o corpo, cheio de êxtase sexual, como acontece com a 

Sulamita de Trevisan: 
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estou certa perdidamente certa 

se não me der uns bofetões estalados 

não morder meus lábios 

não me xingar de puta 

já hei de morrer 

  

bata morda xingue por favor 

morrerei querido morrerei 

se você não deslizar a mão direita 

sob a minha calcinha 

murmurando gentilmente palavras porcas 

 sem dúvida hei de morrer 

 

No desenvolver do poema, Sulamita implora cada vez mais pela atenção do 

amado. Por vezes, suplica por qualquer contato, inclusive o contato violento – bata 

morda xingue – para aplacar a necessidade do outro com quem se relaciona. A doçura 

se mistura à febre – murmurando gentilmente palavras porcas – usando paradoxos 

próprios do amor, descritos por Stendhal (2007). 

Skinner (2009) ressalva que o amor é algo positivo, que proporciona um 

comportamento de alta frequência. Esses comportamentos, quando relacionados ao 

amor romântico, com a finalidade de união permanente possui, em geral, intenções 

sexuais. No entanto, Giddens (1993) esclarece que as relações permanentes – 

conferidas pelo matrimônio – eram consideradas como partes do amor romântico, já 

o amor passion era encontrado fora do ambiente doméstico, separando-se o 

respeitável e o sexo febril. Dessa maneira, a divisão entre homens e mulheres era 

acentuada pelo sentimento que possuíam. O amor romântico era designado às 

mulheres respeitáveis, o amor passion dedicado as amantes e/ou prostitutas. A 

Sulamita descrita por Dalton Trevisan foge a essa discussão. O amor expresso nos 

versos é mais relacionado ao amor passion do que ao amor romântico, considerado 

feminino: 

 

também certa a minha morte 

se você não acariciar o meu púbis de Vênus 
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com o terceiro quirodáctilo 

já caio morta de costas 

defuntinha 

toda morta de morte matada 

  

morrerei gemendo chorando se você titilar 

a pérola na concha bivalve 

morrerei na fogueira aos gritos 

se não o fizer 

Sulamita busca o que foi negado à mulher durante muito tempo, fugindo das 

regras sociais de respeitável ou não, a personagem se oferece ao outro, não se 

deixando aprisionar pelas convenções, em busca do êxtase. Os versos rejeitam, 

também, “a ideia da domesticidade estabelecida como único ideal proeminente” 

(GIDDENS, 1993, p. 55). 

É importante salientar que esse amor romântico era característico das 

mulheres, porém os homens não se ausentavam desta condição, ficando conhecidos 

como “sonhadores adamados que sucumbiram ao poder feminino” (GIDDENS, 1993, 

p.70). Os homens se sujeitavam a esse sentimento, a fim de usufruir dos benefícios 

da sedução. O amor romântico, invento do homem para iludir as mulheres com utopias 

– segundo o autor – influenciava o comportamento feminino, associado a 

subordinação da mulher ao lar e ao isolamento do mundo exterior. Ovídio, há muito 

tempo, já aconselhava as mulheres a sucumbir aos impulsos amorosos, propondo a 

busca do prazer como uma relação individual e suficiente ao ato sexual. Sulamita, 

assim como aconselha Ovídio, não teme os ‘prazeres mais furtos concedidos’, 

adotando um comportamento epicurista, porque prioriza a busca de alegrias e 

prazeres para a vida: 

 

amado meu escuta 

se você não me ninar com cafuné 

me fungar no cangote 

mordiscar as bochechas da nalga 

me lamber o mindinho do pé esquerdo 

juro que hei de morrer 

certo é o meu fim 
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te peço te suplico 

meu macho meu rei meu cafetão 

eu faço tudo o que você mandar 

até o que a putinha de rua tem vergonha 

  

eu fico toda nua 

de joelho descabelada na tua cama 

eu fico bem rampeira 

ao gazeio da tua flauta de mel 

eu fico toda louca 

aos golpes certeiros do teu ferrão de fogo 

ereto duro mortal 

oh meu santinho meu puto meu bem-querido 

se você não me estuprar 

agora agorinha mesmo 

sem falta hei de morrer 

  

Nos versos, a personagem possui resquícios de carinho incorporados ao amor 

romântico – se você não me ninar com cafuné/ me fungar no cangote -, porém ela 

almeja ser aquilo que o amado busca, procura. O amor romântico não se associa 

diretamente ao universo da luxúria: 

 

No amor romântico, a absorção pelo outro, típica do amor passion, 
está integrada na orientação característica da “busca”. A busca é uma 
odisseia em que a autoindentidade espera a sua validação a partir da 
descoberta do outro. Possui um caráter ativo e, nesse aspecto, o 
romance moderno contrasta com as histórias românticas medievais, 
em que a heroína em geral é relativamente passiva (GIDDENS, 1993, 
p. 57) 

 

O poema ora analisado vai ao encontro desta afirmação a partir do momento 

em que descreve uma mulher que suplica e implora pelo contato sexual. Sem pudor, 

Sulamita se coloca à disposição do outro para a realização de fantasias. Transforma-

se naquilo que o outro quer e/ou precisa. Subvertendo os valores antes apregoados, 

a conquista, no poema, é sexual e é realizada pela mulher. Não pela idealização do 
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“príncipe encantado”, mas pelo pedido carregado de luxúria, aberto ao prazer, e feito 

pelo sujeito feminino: 

 

se não me currar 

em todas as posições indecentes 

desde o cabelo até a unha do pé 

taradão como só você 

é certo que faleci me finei 

todinha morta 

  

se não me crucificar 

entre beijos orgasmos tabefes 

só me cabe morrer 

minha morte é fatal 

de sete mortes morrida 

morrinha de amor é Sulamita 

 

O amor é descrito por Stendhal como doença e ocasiona a cristalização 

amorosa, transforma - e ver – no seu amado as características e qualidades desejadas 

por aquele que ama. Segundo Stendhal, a pessoa apaixonada vê o objeto de seu 

amor de maneira diferente, mais encantadora, como se ele estivesse recoberto de 

cristais, que o tornariam mais perfeito aos olhos do amante. Não se trata de inventar 

qualidades novas ao ser amado, mas de enxergar com bons olhos tudo o que se 

relaciona a ele. 

Sulamita descreve não só o desejo do outro, mas o próprio desejo. Nesse caso, 

destaca-se a “loucura” de Sulamita pela necessidade de ser aquilo que o outro anseia. 

Percebe-se, também, que o término de cada estrofe configura o desejo da morte, caso 

a mulher não consiga o que pretende/deseja. E, como citado anteriormente, é em 

nome do amor que se consente morrer pelo outro. Nesse caso, morrer pela ausência 

do contato com o outro. 

Apesar de o amor romântico ser considerado idealizado e respeitável e o amor 

passion ligado ao fervor sexual, somos apresentados ao amor confluente, perceptível 

no poema de Trevisan. O amor confluente é um amor ativo, contingente, e por isso 

entra em choque com as categorias de “para sempre” e “única” pertencentes a ideia 
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do amor romântico [...] Quanto mais o amor confluente consolida-se em uma 

possibilidade real, mais se afasta da busca da “pessoa especial” e o que mais conta 

é o “relacionamento especial” (GIDDENS, 1993, p. 72)  

Dessa maneira, o amor confluente está preparado para manifestar 

preocupações e necessidades em relação ao outro. É esse tipo de amor que insere, 

na vida conjugal, o prazer sexual. Não um prazer unilateral, mas um prazer recíproco. 

Sulamita, por sua vez, implora para satisfazer o outro, mas também ser satisfeita por 

ele – entre beijos orgasmos e tabefes. Esse prazer torna-se o mantenedor dos 

relacionamentos. 

O amor confluente desenvolve-se como um ideal em uma sociedade onde 

quase todos têm a oportunidade de se tornarem sexualmente realizados; e presume 

o desaparecimento da distinção entre as mulheres “respeitáveis” e aquelas que de 

algum modo estão marginalizadas da vida social ortodoxa (GIDDENS, 1993, p. 74). 

É importante ressaltar que o amor confluente não possui ligações específicas 

com a heterossexualidade. É uma nuance do amor em que “a sexualidade de uma 

pessoa é um fator que tem de ser negociado como parte de um relacionamento” 

(GIDDENS, 1993, p. 74). Desse modo, o poema ora apresentado demonstra os 

imperativos da libido, assim como a satisfação sexual da personagem Sulamita e do 

seu amado, com, em certas passagens, aspectos relacionados ao amor romântico. 

Partindo do princípio de que o Erotismo surge das relações amorosas, 

especialmente do amor, buscaremos investigar as linhas de força da poesia erótica 

brasileira, sejam elas cômica, trágica, confessional, grotesca, etc., revelando os seus 

pontos mais importantes. 

 

3.2 AS LINHAS DE FORÇA NA LITERATURA ERÓTICA BRASILEIRA 

 

A lírica tradicional pressupõe uma escrita com temática enraizada no sublime, 

que segue as normas referentes à métrica, à temática e a forma. No entanto, a lírica 

que ora nos propomos a analisar, por muitas vezes, pode ser considerada como uma 

manifestação literária aquém das normas do fazer poético, por tratar de assunto e com 

termos tão explícitos que fogem do sacralizado amoroso já discutido anteriormente, 

sendo considerada uma poesia constituída por uma linguagem grotesca. 

Grotesco, por sua vez, é uma palavra de difícil conceituação, devido a sua 

polissemia e, consequentemente, ao seu uso ao longo da história. Nos dicionários da 
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Língua Portuguesa, podemos encontrar termos como “bizarro”, “cômico”, “horrível”, 

“ridículo”, expressando a ideia de tudo aquilo que foge a categorização precisa, as 

normas ou parâmetros difundidos. O mesmo significado cabe enquanto efeito estético.  

Kayser (2009) enxerga o grotesco como uma força ameaçadora ao mundo 

ordenador e sistematizado, tendendo a provocar o riso e, ao mesmo tempo, horror 

numa única obra:  

 

O mundo grotesco é o nosso mundo – e não é. O horror mesclado ao 
sorriso tem seu fundamento justamente na experiência de que o nosso 
mundo confiável, aparentemente arrimado numa ordem bem firme, se 
alheia sob interrupção de poderes abismais, se desarticula nas juntas 
e das formas e dissolve em suas ordenações (KAYSER, 2009, p.40).  

 

Essa categoria pode ser considerada mutável e difusa justamente por não se 

enquadrar em nenhuma norma estética, mas situar-se à margem de todas elas. É uma 

subcategoria do cômico e um tema periférico do fantástico. Podemos definir melhor, 

quando percebido na escrita de autoria anônima e intitulada Eu caguei e tu cagaste, 

a seguir: 

 

Mote 

Eu caguei e tu cagaste 

El-rei caga e mais as Damas; 

Se bem caga quem tem cu 

Melhor cagar quem tem mamas. 

 

O mote – ou motivo principal da obra – é, justamente, uma necessidade 

fisiológica humana que, no entanto, é tratada como tabu por ser associada ao impuro, 

sujo, desnecessário, privado: Cagar. A própria palavra é considerada um tabu 

linguístico por ser “feia” e “indelicada”. Temos, nessa estrofe, um exemplo do grotesco 

relacionado a literatura erótica, pois, por ser um texto lírico, foge das regras que são 

impostas como tema, desviando-se da norma, ao mesmo tempo que trata do amor 

carnal. Uma literatura que flutua entre o sublime e o grotesco. 

Além de ser tabu pelo teor escatológico, outra interpretação seria de igualar 

todos os sujeitos, já que todos defecam 

A nudez dos corpos representa o principal enfoque do erotismo, nesse caso 

temos as mamas e o cu, partes do corpo que, socialmente, devem estar cobertas. São 



60 
 

partes que se associam ao baixo corporal e que vem à tona na representação lírica. 

Não se pode dissociar o erotismo do corpo. Todos os poemas já analisados desde a 

introdução desta pesquisa tem como parte integrante o corpo, seja o desvelamento, o 

descobrimento ou, até mesmo, a nudez explícita: 

 

No corpo e isolada das outras funções como, por exemplo, a digestão 
no estômago ou a respiração nos pulmões; mas em contraste com 
aquelas, age a partir de seu domínio físico particular, sob a forma de 
uma agitação interior do ser humano no seu conjunto e que causa uma 
perturbação de extrema violência. [...] a vida sexual traz para primeiro 
plano, de modo muito mais brutal e particular, o organismo corporal 
(ANDREAS-SALOMÉ, 1991, p. 85). 

 

A relação erótica do poema desvia-se do interesse sexual para a função 

fisiológica do parceiro explicitada pelo próprio título Eu caguei e tu cagaste. A coprofilia 

é o prazer sexual obtido através do uso de fezes. O fetiche pode envolver defecação 

sobre um parceiro que é chamado de “toilet humano”. No caso do poema não há a 

defecação sobre o parceiro, e sim a representação de uma necessidade humana 

comum para todos os seres, como, de fato, é El-rei caga e mais as Damas/ Se bem 

caga quem tem cu.  

Eliane Robert Muniz (2015) aponta algumas linhas de forças principais 

presentes nos poemas da Antologia. Dentre elas destacam-se a degradação do 

sentimento amoroso, a paródia, a comicidade e a melancolia, os quais iremos abordar 

a seguir. 

Luiz Leitão, em seu soneto A Cagada, propõe a representação da degradação 

amorosa que aparece enfatizada pela comicidade. Mais uma vez é perceptível o uso 

das necessidades fisiológicas do ser humano como tema. O título – A cagada -, por si 

só, já remete ao conteúdo que provoca repulsa, por, da mesma forma que o poema 

Eu caguei e tu cagaste, retomar um tema considerado impuro e privado. O grotesco 

da escrita de Leitão inicia pela forma, a estrutura utilizada é o soneto (quatro estrofes, 

sendo duas compostas por quatro versos e duas por três versos). O gênero lírico de 

origem italiana tem origem na palavra latina sonus, que significa som, melodia. Sua 

criação é atribuída ao poeta do século XIV, Petrarca, considerado pai do Humanismo, 

mas já usada anteriormente por Giacomo de Letini. O nome de Petrarca sempre está 

associado ao de Laura, a amada a quem ele escreveu diversos sonetos amorosos.  
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A Literatura descreve que Petrarca e Laura tiveram pouquíssimo ou nenhum 

contato. Ela já era casada e, possivelmente, era Laura de Noves, esposa de Hugues 

de Sade, ancestral do Marquês de Sade. A idealização amorosa, a descrição realista 

contrastam com o amor cortês da época literária anterior – O Trovadorismo. No 

entanto, a paixão de Petrarca foi duradoura e que causava uma alegria indescritível 

ao poeta, apesar do amor não ser correspondido. Dessa forma, ele canalizou seus 

sentimentos para a escrita dos sonetos que exclamavam o amor. Foi ele a aperfeiçoar 

a técnica do soneto, já usada anteriormente e usada, posteriormente e amplamente 

por Dante. 

Luiz Leitão, por sua vez, se utiliza desse gênero reconhecido como amoroso, 

para degradar a relação amorosa, rebaixando, por assim dizer, o amor diante dos 

apelos da carne: 

 

Certa vez, para dar uma cagada,  

ou por outra, passar um telegrama, 

embarafustei por uma reservada 

de um Café que eu nem sei como se chama. 

 

Entro e, ao cagar, sorte danada: 

num doa papéis sujos de merda e lama 

vejo o retrato da mulher amada, 

por quem meu peito e coração se inflama. 

 

Nisto, interrompo minha caganeira, 

pego o retrato da mulher amada e boto na algibeira, 

satisfeito, sorrindo e suspirando. 

 

Que porco! – hão de dizer – mas, eu protesto. 

Porque assim procedendo, no meu gesto, 

Provei que gosto dela até cagando. 

 

O eu-lírico descreve a necessidade de usar o banheiro e usa do eufemismo 

Passar um telegrama, após o uso da palavra que provoca repulsa Cagada. Torna-se 

positivo o uso do corpo sobrepondo-se aos sentimentos elevados, quando ele 
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encontra o retrato da mulher amada nos papéis sujos, num banheiro de um Café 

qualquer, o qual ele nem sabe onde se situa, e vê o retrato da mulher amada.  

O sentimento amoroso fica em segundo plano, quando, na verdade, a principal 

expressão é o desejo físico, fisiológico. É nesse desejo que chamamos a atenção para 

duas questões: a primeira, relativa ao menosprezo do sentimento amoroso. A intenção 

amorosa esconde-se por trás de toda a necessidade do eu-lírico, não sendo o assunto 

principal, de certa maneira, do soneto, quebrando a expectativa do leitor que já é 

possibilitada desde o tema. A segunda, devido a comicidade presente nos versos. O 

eu-lírico guarda o papel sujo – de merda – na algibeira, bolso interno da blusa. Não 

se importando com a impureza, ou o material fétido que irá carregar para onde quer 

que ele esteja indo, e ainda declara provei que gosto dela até cagando.  

Porém, ao mesmo tempo em que há a degradação do sentimento amoroso, há 

também a submissão amorosa, pois o homem consegue ver a mulher amada em todos 

os lugares – inclusive no papel sujo de merda – e o guarda, sem se importar com o 

mal cheiro que irá, também, carregar. Pensando nisso, poderíamos reconhecer que 

“O amor é conquista, porém, ao mesmo tempo submissão” (ALBERONI, 1988, P. 123), 

desse modo há a presença de uma submissão – mesmo que em pequena escala – 

masculina. 

Além da degradação do amor, outra linha de força recorrente é a paródia que, 

também, leva em consideração a comédia. Para Moraes (2015, p.41) “a dicção 

debochada e iconoclasta é de tal forma possante na nossa lírica licenciosa que 

constitui, sem dúvida, uma de suas principais linhas de força”. Isso é perceptível no 

poema analisado anteriormente -  Eu caguei e Tu cagaste -  e no poema O canto do 

Puto, de autoria de Paulo Vellozo e, na Antologia, concedida, também, aos escritores 

Guilherme Santos Neves e Jayme Santos Neves. 

 

Comeram-me nu! 

O Elpídio surdina, 

O Cortes bolina 

E o Lápis canina 

Me foram ao cu 

 

Agora, cansado, 

Todo engalicado, 
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Ficou isolado 

Meu cu infeliz! 

Se acaso não acho  

Alguém para macho, 

No cu atarraxo 

Meu grande nariz... 

 

Meu canto de puta 

Ó fanchos, ouvi! 

Sou fresco! Sou fruta! 

Veado nasci! 

 

Na primeira estrofe, o eu-lírico descreve as relações sexuais que teve com 

Elpídio, Cortes e Lápis. Esse último, apesar de objeto, é escrito com letra maiúscula 

denotando ser um substantivo próprio. Todos eles o comeram, isto é o possuíram 

sexualmente. Mais uma vez o grotesco está presente devido ao uso do léxico 

coloquial, como no emprego do verbo comer. Todavia, diferente de outros textos, 

comer, nesse caso, não se refere a uma relação entre um homem e uma mulher e, 

sim, a uma relação homossexual.  

O cu, por sua vez, tão repetido, é objeto de desejo entre os homens (sejam 

heteros ou homossexuais). A bunda, por si só, carrega um grande apelo erótico, objeto 

de desejo. O sexo anal, por sua vez, é assunto constante nos círculos femininos, 

devido ao desejo masculino pelo cu. Porém, ainda é visto como tabu ou, ainda, uma 

relação ou desejo proibido por provocar dor e ao mesmo tempo prazer. Victor Hugo 

(2007) afirma que o grotesco não pode ser dissociado do sublime e, 

consequentemente, o sublime do grotesco.  

Na segunda estrofe, o eu-lírico maldiz a solidão por ter contraído sífilis – 

engalicado -, doença sexualmente transmissível Agora cansado/ todo engalicado/ 

ficou isolado. Ainda espera encontrar alguém macho para se envolver, se não no cu 

atarraxo/ meu grande nariz...  

É na terceira estrofe onde fica evidenciada a paródia. Os quatro últimos versos 

aludem ao poema I-Juca Pirama, de Gonçalves Dias: 

 

Meu canto de morte 
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Guerreiros, ouvi: 

Sou filho das selvas, 

Nas selvas cresci; 

Guerreiros descendo 

Da tribo tupi. 

 

Do período indianista, esse poema de Dias conta a história do índio-guerreiro 

da tribo Tupi que é aprisionado pela tribo rival, os Timbiras. O ritual antropofágico faz-

se presente, alimentando a tribo com a carne do prisioneiro, na crença de que será 

repassada, para os homens que se alimentarem, a força, a coragem e a bravura. 

Todavia, o guerreiro aprisionado implora pela soltura, pois seu pai é idoso, doente e 

precisa de cuidados. Ao chegar a sua tribo de origem, o pai, ao olhar para o filho, 

percebe que foi solto depois de aprisionado, tido como covarde e volta, junto com o 

filho, a tribo Timbira, para oferecê-lo como refeição, por ser um bravo guerreiro. 

A paródia feita por Vellozo, está presente, principalmente, na sonoridade. 

 

Meu canto de puta 

Ó fanchos, ouvi! 

Sou fresco! Sou fruta! 

Veado nasci! 

 

O uso das palavras pejorativas puta/fresco/fruta/veado reafirmam a 

homossexualidade do eu-lírico. O chamado ao fanchos pode ser considerado uma 

metáfora, pois a palavra faz parte do contexto de jogos de sinuca, onde fancho refere-

se ao taco auxiliar usado como guia do taco principal em jogadas em que a bolsa se 

encontra em ponto de difícil acesso. Nesse caso, fancho refere-se ao órgão genital 

masculino, pelo qual o eu-lírico clama, devido ao desejo e ao isolamento causado pela 

DST contraída. O canto de puta determina a vontade de sexo com o “taco” de outro 

alguém, pois necessita aplacar a sua vontade/desejo. 

“Hoje, a luta pela vida, a luta por Eros, é a luta política” (MARCUSE, 1978, p. 

23), a partir dessa afirmação podemos refletir acerca do que Freud já mencionava, 

para existir uma civilização deve-se haver repressão. Repressão essa que tende a 

controlar a sexualidade a partir das regras impostas histórico socialmente. Nesse 
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contexto, o autor afirma que o suicídio do Eros é o que a sociedade impõe como 

proibido: 

 

O Eros incontrolado é tão funesto quanto a sua réplica fatal, o instinto 
de morte. Sua força destrutiva deriva do fato deles lutarem por uma 
gratificação que a cultura não pode consentir: a gratificação como tal 
e como fim em si mesma, a qualquer momento. Portanto, os instintos 
têm de ser desviados de seus objetivos, inibidos em seus anseios. A 
civilização começa quando o objeto primário – isto é, a satisfação 
integral de necessidades – é abandonado (MARCUSE, 1978, p. 33) 

 

No poema, há a presença de dois desejos: o desejo sexual e o desejo 

homossexual. Assim, o erotismo, seja como movimento, a dualidade prazer e 

repressão, estética, denúncia, representa sempre a ultrapassagem de limites 

(BATAILLE, 1987). 

Além da sonoridade que provoca a paródia, há também a comicidade e 

degradação que possibilitam o exagero. O exagero, de certo modo, é a reconfiguração 

de um dos traços fundamentais do erotismo: o excesso. Moraes (2015, p. 36) coloca 

a distinção entre o exagero e o excesso, quando afirma que “o excesso designa uma 

disposição de desvio no modo de pensar, supondo sempre a burla de um paradigma; 

já o exagero, seja sintático, lexical ou mesmo semântico, implica uma operação de 

linguagem que pode – ou não – precipitar o excesso”. 

 

A imagem (excessiva) é fruto do erotismo, é transgressão e mediação 
fascinante. 
A imagem (erótica) é sempre a imagem de uma memória emocionada 
– do excesso ou da exceção (em ambos os casos pelo mesmo motivo: 
o arrebatamento!) (LIMA, 1995, p. 392) 

 

Muito além da degradação, da paródia e da comédia, que coordenam a 

pornografia brasileira, há também uma outra linha de força que, ao contrário do 

exagero, “investe numa economia de meios então inusitada na literatura brasileira, 

que fará muitos herdeiros ao longo do século XX” (MORAES, 2015, p. 43). Essa linha 

de força, provinda do Modernismo, se estabelece na lírica, mudando, assim, seu 

contexto. Ela é denominada de elegia erótica. 

A elegia erótica brasileira constitui-se como um poema de tom terno e triste, 

marcado pela reflexão melancólica da recordação amorosa. Moraes (2015, p. 46) 

ressalva que “no erotismo elegíaco o sujeito lírico se compraz com a evocação, quase 
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sempre rememorativa, de uma cena que já não coincide com a celebração imediata 

dos prazeres da carne. Sublimado, o prazer se desloca para a meditação”.  

O escritor Braulio Tavares consegue exemplificar a elegia erótica em seu 

poema intitulado Poema da Buceta cabeluda: 

 

A buceta da minha amada 

Tem pelos barrocos, 

Lúdicos, profanos, 

É faminta 

Como polígono das secas 

E cheia de ritmos 

Como o recôncavo baiano. 

 

A buceta de minha amada 

É cabeluda 

Como um tapete persa. 

É um buraco negro 

Bem no meio do púbis 

Do Universo. 

 

A buceta de minha amada 

É cabeluda 

Misteriosa, sonâmbula. 

É bela como uma letra grega: 

É o alfa-e-ômega dos meus segredos, 

É um delta ardente sob os meus dedos 

E na minha língua  

É lambda 

 

A buceta da minha amada 

É um tesouro 

É o Tosão de Ouro 

É um tesão. 

É cabeluda, e cabe, linda. 
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Em minha mão. 

 

A buceta da minha amada 

Me aperta centro, de um tal jeito 

Que quase me morde; 

E só não é mais cabeluda 

Do que as coisas que ela geme ao meu ouvido 

Quando a gente fode.  

 

O próprio título denota o erotismo pela utilização do termo popular buceta, 

designando o órgão sexual feminino. A cada estrofe, o autor inicia declarando o seu 

amor pela mulher amada a buceta de minha amada. Nesse poema, o prazer é 

evocado pela lembrança do corpo da amada, o qual ele preza e deseja. Na primeira 

estrofe, o eu-lírico descreve a amada como alguém que tenha o apetite sexual tanto 

quanto o dele. Além de, apesar de barroco – representando a pureza, sacralidade, 

divino – é também profano. 

Nas segunda e terceira estrofes, a buceta é descrita como cabeluda, com 

bastante pelo no púbis o que, para alguns homens e mulheres, é anti-higiênico, feio e 

incômodo. No entanto, mesmo com os pelos aparentes e exagerados, o eu-lírico 

afirma ser bela e preciosa e que, sem nenhuma vergonha ou ânsia e bastante vontade 

e desejo, coloca tanto os dedos quanto a boca. Nas mesmas estrofes, ele deixa claro 

o quão prazeroso e gostoso isso é. 

Nas quarta e quinta estrofes, o poeta declara a preciosidade da buceta e, 

consequentemente, da amada. Usa também a palavra cabeluda num outro sentido, 

além dos pelos literalmente, como o linguajar usado no momento da foda – relação 

sexual – é sujo e impuro só não é mais cabeluda/ do que as coisas que geme no meu 

ouvido/ quando a gente fode.  

Em todo o poema há a lembrança do órgão sexual feminino, sendo repetido a 

cada verso de maneira saudosa, adorada e nostálgica. De certa forma, é como se, 

gradativamente a cada verso e estrofe, o eu-lírico se aproximasse da sua amada e, 

por conseguinte, de sua buceta tão amada e adorada, objeto de desejo que, no 

entanto, não está presente, evocando-a, colocando todo o desejo carnal de tê-la em 

palavras. 

O homem deseja, mas é a mulher que provoca o desejo. 
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Se os homens têm a iniciativa, as mulheres têm o poder de provocar-
lhes o desejo. [...] em sua atitude passiva, elas tentam obter, 
suscitando o desejo, a conjunção à qual os homens chegam, 
perseguindo-as. [...] Frequentemente, o objeto que se oferece à busca 
do homem se esquiva. [...] a proposição – é acompanhada pelo 
fingimento de sua negação (BATAILLE, 1987, p. 122-124) 

 

Outra linha de força é a erótica confessional. O autor Pedro Nava, em Episódio 

Sentimental confessa: 

 

No terreiro tinha o mamoeiro só, 

Na casa tinha a moça só. 

E a moça era minha namorada... 

 

A moça cantava 

De dia e noite. 

Às vezes dançava... 

 

Se os mamões eram verdes, 

Ela era verde. 

Se os mamões eram amarelos, 

Ela era amarela. 

Mas eu cogitava nos seios da moça... 

Seriam tetas? Seriam mamões? 

Estariam verdes? Estariam maduros? 

 

Chegavam pássaros, 

Bicavam os mamões:  

Se estavam verdes, esguichavam leite 

Se estavam maduros, corria açúcar. 

E nos seios da moça 

Ai! Ninguém bicava... 

Um era amarelo: teria açúcar? 

Um era verde: teria leite? (Meus Deus, ela é virgem!) 
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O mamoeiro crescia, 

A moça crescia, 

Meu amor crescia, 

A moça dançava 

E os seios subiam, 

Eu namorava 

E os mamões caíam... 

Os pássaros vinham, 

Os dias fugiam... 

 

Ela dançou tanto que os seios caíram... 

Seriam seios? Seriam mamões? 

 

Depois o Bicho Urucutum comeu o mamoeiro... 

Comeu de mansinho 

O tronco e raízes, 

Os mamões e as tetas 

(O Bicho Urucutum era enorme e vagaroso!) 

 

Ela nunca mais dançou 

Eu nunca mais olhei 

Nosso amor se acabou. 

 

No poema, há a narração das observações feitas pelo eu-lírico a uma 

determinada moça. Ele afirma tratar-se de sua namorada, no entanto é possível 

perceber que ela a observa desde a mocidade, assim como o quintal, o que serve de 

comparação para o passar do tempo.  

O eu-lírico mostra-se apaixonado pela dança que poderia ser uma analogia a 

felicidade e inocência da personagem. À medida que o mamoeiro cresce, a moça 

também cresce, vem a primeira menstruação Se os mamões eram verdes/ Ela era 

verde/ Se os mamões eram amarelos/ Ela era amarela. O voyeur que se torna o 

personagem, encanta-se cada dia mais pelo crescimento e pela moça, inclusive deixa 

claro sua admiração e desejo pelos seios que estão em desenvolvimento Mas eu 
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cogitava nos seios da moça.../ Seriam tetas? Seriam mamões?/ Estariam verdes? 

Estariam maduros?. 

Os pássaros que voavam em busca de comida no mamoeiro, que já estava 

com frutos, se alimentavam. No entanto, e nos seios da moça/ Ai! Ninguém bicava... 

A virgindade é exaltada e o amor platônico-voyeur do eu-lírico cresce 

exponencialmente. Chauí (1985, p. 159) afirma que “desejar é desejar alguma coisa 

ou alguém. É sentir carência, falta. É buscar preenchimento, satisfação. Donde o 

vínculo interior entre desejo e prazer”. 

O eu-lírico se declara, não para a moça, mas sim para o leitor Meu amor 

crescia. Ao passar do tempo, a formação do corpo da menina a transforma em mulher, 

os mamões caíam pelo terreiro e os seios cresciam alimentando o desejo e a vontade 

do poeta. “O sujeito apaixonado, do sabor de uma ou outra contingência, se deixa 

levar pelo medo de um perigo, de uma mágoa, de um abandono, de uma reviravolta 

– sentimento que ele exprime sob o nome de angústia (BARTHES, 1981, p. 22). 

Até que o Bicho Urucutum, metáfora para um outro homem, aproximou-se tanto 

do mamoeiro – em sentido literal – quanto da própria mulher, razão do poema – em 

seu sentido conotativo Comeu de mansinho/ O tronco e raízes/ Os mamões e as tetas. 

O eu-lírico observa a mulher perder a sua virgindade e nunca declara o seu 

amor, o seu desejo e a sua vontade. São esses aspectos que definem a erótica 

confessional, um amor sem possibilidades de concretização sexual. Uma poesia que 

idolatra e, que em alguns aspectos, aludem a vassalagem amorosa das cantigas de 

amor, do período Trovadoresco, por conta da mesura ou a submissão do amante pela 

mulher adorada. É o que ocorre ao eu-lírico do poema que, no próprio título Episódio 

Sentimental, já demonstra que, apesar da lascívia, há sentimento, adoração e amor. 

No entanto, a namorada, por ter se entregado a outro homem, perde a inocência e a 

sublimação e, portanto, não é mais alvo de adoração e amor do próprio poeta. 

É importante salientar que as essas linhas de força podem ocorrer 

concomitantes num único poema. A comicidade, o exagero, a confissão e a elegia 

podem estar presentes em nuances explícitas ou mascaradas no mesmo poema. O 

poema de Moyses Sesyom, escritor potiguar que ficou conhecido, principalmente, por 

ter sido citado no filme O Homem que desafio o Diabo é um exemplo disso. Seus 

versos populares/fesceninos estão espalhados país a fora. Ele está colocado em 

várias antologias dos poetas potiguares, na literatura popular brasileira como "O 



71 
 

Bocage Norteriograndense". O poema O peido que a doida deu aborda, de certa 

maneira, traz algumas linhas de força concomitantemente: 

 

Mote 

O peido que a doida deu 

Quase não cabe no cu 

Glosa 

Eu conto o que sucedeu 

Na sombra da Gameleira 

Foi um tiro de ronqueira 

O peido que a doida deu 

Toda terra estremeceu, 

Abalou todo o Açu, 

Ela mexendo um angu, 

Tira a perna para um lado 

Dá um peido tão danado 

Quase não cabe no cu 

 

O estilo da glosa é uma composição poética que desenvolve o pensamento de 

um mote em que cada uma das estrofes termina por um verso desse mote, recaindo 

o primeiro verso do mote no quarto verso da quadra e o segundo verso do mote, no 

décimo verso da glosa. A glosa é um gênero essencialmente popular e um instrumento 

de sátira social.  

A primeira linha de força e a mais explícita é a comicidade, pois o próprio título 

nos faz refletir acerca do erótico com a finalidade de provocar o riso. Não é uma mulher 

qualquer, é uma doida e ela solta um peido. Com a leitura do poema, podemos 

perceber, também o grotesco e o exagero. O peido, assim como em poemas 

analisados anteriormente, é algo considerado privado e “feio”. Dessa forma, aquilo 

que não deve ser concebido, realizado abertamente, devendo ser escondido, privado. 

O exagero se dá, principalmente, pela descrição do peido soltado pela mulher, a terra 

estremeceu, abalou o Açu (literalmente o munícipio de Açu, onde o poeta morava), 

Dá um peido tão danado/ Quase não cabe no cu. 
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Essas linhas de força são intrínsecas ao erotismo, pois, como o erótico, por 

muito tempo, foi proibido, as forças que são consideradas marginalizadas o 

compuseram de maneira tal a ser parte desse estilo de escrita.
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CAPÍTULO 4 

_______________________________________________________________ 

 

EROTISMO E INTERDITO 

 

 

Mote 

O cono é fortaleza, 

O caralho é capitão, 

Os culhões são bombardeios, 

O pentelho é o murrão. 

(Gregório de Matos)
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4.1 AUTORIA E RECEPÇÃO DE TEXTOS ERÓTICOS: LOUCURA, PROFANAÇÃO 

E INTERDIÇÃO 

 

A Literatura é a arte de compor, representar por meio das letras. O erotismo, 

por sua vez, são as expressões explícitas ou implícitas acerca das sensações, 

fetiches, taras e desejos sexuais. Não há uma data específica para o início da literatura 

erótica. Apesar de ser uma manifestação da sensação e desejos humanos, esses 

escritos foram censurados e mantidos na clandestinidade por serem considerados 

impuros, pecaminosos e impróprios pela e para sociedade. 

Até o final do século XIX, pela moral estabelecida pela Igreja, todo o escrito que 

ofendesse os bons costumes, contivesse elementos sexuais, palavras luxuriosas, 

aflorasse a sexualidade era considerado erótico. A Igreja, por sua vez, teve uma forte 

influência naquilo que poderia ser considerado adequado para a leitura de homens e 

mulheres. Aqueles indivíduos que escrevessem contrariando as regras nomeadas por 

ela poderiam ser considerados loucos e deveriam seguir tratamento, isto é, coibição 

dos desejos:  

 

[...] a época clássica acabava de encontrar ao mesmo tempo uma 
pátria e um lugar de redenção comuns aos pecados contra a carne e 
às faltas contra a razão. A loucura começa a avizinhar-se com o 
pecado, e é talvez aí que se estabelecerá, por séculos, esse 
parentesco entre o desatino e a culpabilidade que o alienado 
experimenta hoje, como sendo destino, e que o médico descobre 
como verdade da natureza (FOUCAULT, 1997, p. 99). 
 

 
Havia correção para os devassos sexuais, punição para quem vivia o amor fora 

do casamento. O internamento era o meio para que o homem recobrasse a sanidade; 

a verdade. Enquanto na nau dos loucos de Brant e Bosch os personagens eram 

ficcionais, no internamento os personagens eram reais. 

O Marquês de Sade, escritor francês, escreveu textos eróticos, os quais foram 

amaldiçoados e condenados pelo atentado ao pudor. As relações sexuais brutais, o 

palavriado escrachado, as ofensas àquilo tido como normal, o fizeram viver uma vida 

enclausurado e suas obras vivenciaram uma censura rigorosa.  

No entanto, mesmo com o interdito aos textos ofensivos, antes do século XIX 

já haviam escritos lascivos. Gregório de Matos, conhecido como Boca do Inferno, 
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exemplifica essa afirmação com o seu poema intitulado O homem mais a mulher. A 

sua produção poética revela uma vida agitada, recheada de episódios burlescos:  

 
Mote 

O cono é fortaleza,  

o caralho é capitão,  

os culhões são bombardeiros  

o pentelho é o murrão. 

 

Décimas 

1 

O homem mais a mulher  

guerra entre si publicaram,  

porque depois que pecaram,  

um a outro se malquer:  

e como é de fraco ser  

a mulher por natureza,  

por sair bem desta empresa,  

disse, que donde em rigor  

o caralho é batedor,  

O cono é fortaleza. 

  

2 

Neste Forte recolhidos  

há mil soldados armados  

à custa de amor soldados,  

e à força de amor rendidos:  

soldados tão escolhidos,  

que o General disse então,  

de membros de opinião,  

que assistem com tanto abono  

na fortaleza do cono,  

O caralho é capitão. 
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3 

Aquartelaram-se então  

com seu capitão caralho  

todos no quartel do alho,  

guarita do cricalhão:  

e porque na ocasião  

haviam de ir por primeiros,  

além dos arcabuzeiros  

os bombardeiros, se disse,  

do que serve esta parvoíce?  

Os culhões são bombardeiros. 

  

4 

Marchando por um atalho  

este exército das picas,  

toda a campanha das cricas  

se descobriu de um carvalho:  

quando o capitão caralho  

mandou disparar então  

ao bombardeiro culhão,  

que se achou sem bota-fogo,  

porém gritou-se-lhe logo,  

O Pentelho é o murrão. 

  
Gregório de Matos firmou-se como o primeiro poeta brasileiro: cultivou a poesia 

lírica, satírica, erótica e religiosa. O que se conhece de sua obra é fruto de inúmeras 

pesquisas, pois Gregório não publicou seus poemas em vida. Também alcunhado de 

profano, o poeta exalta a sensualidade e a volúpia das amantes que conquistou na 

Bahia, além dos escândalos sexuais envolvendo os conventos da cidade. 

Além da sátira de Matos, há também textos líricos-amorosos e textos eróticos. 

No poema acima. há o choque entre os opostos: homem e mulher, foça e fraqueza. 

Essa visão dualista também aparece na figura da mulher desejada, sendo que esta 

representa uma espécie de “anjo-demônio”. Ou seja, se tomarmos por exemplo a 



77 
 

figura da mulher, quando ela aparece como um ser angelical, ela também terá uma 

parte demoníaca, e vice-versa. 

O léxico utilizado também afronta ao lirismo da época, pois os termos sexuais 

explícitos e colocados de maneira objetivas denotam a relação sexual em si, 

considerada profana, pois o casal peca e guerreiam entre si, por se maldizerem. O 

amor carnal aparece como forma de libertação do corpo e, por consequência, do 

indivíduo também. Em 1685, o poeta é denunciado à Inquisição, mas a queixa não vai 

por diante, possivelmente devido ao prestígio da sua família. 

Foucault (1984) afirma que o homem ocidental tornou-se um animal confessor 

e a sexualidade é resultado da prática discursiva, instituída pela sociedade acerca da 

verdade sobre o sexo. A literatura erótica sempre esteve presente no imaginário de 

muitos escritores, da Antiguidade à Contemporaneidade. Membros do Clero e da 

nobreza do século XVIII consideram esse tipo de literatura como “baixa-literatura” e 

deve ser mantida longe da população, sem ser perpetuada e escrita. Uma literatura 

negra e sem nenhum valor. Segundo Compagnon: 

 

[...] toda teoria, pode-se dizer, envolve uma preferência, ainda que seja 
pelos textos que seus conceitos descrevem melhor, textos pelos quais 
ela foi provavelmente instigada (como ilustra a ligação entre os 
formalistas russos e as vanguardas poéticas, ou entre a estética da 
recepção e a tradição moderna). Assim, uma teoria erige suas 
preferências, ou seus conceitos, em universais (por exemplo, o 
estranhamento ou a negatividade) (COMPAGNON, 1999, p. 226). 

 

O modernismo do século XX consagrou poetas eróticos. Nesse período, 

considerava-se, apenas, o cânon “herdado da tradição para evitar a subjetividade e o 

julgamento de valor” (COMPAGNON, 1999, p. 225). No entanto, a tradição é colocada 

de lado, quando há a crítica do próprio leitor. Segundo Bakhtin (2003), não podemos 

excluir outras concepções, tais quais “investigar o enunciado concreto, as formas 

assumidas de fato pela comunicação verbal, os gêneros do discurso, bem como o 

diálogo que ocorre entre enunciados e a sua relação com a realidade em que o sujeito 

falante se insere” (BAKHTIN, 2003, p. 324), pois elas delimitam a criticidade e a 

compreensão de determinado enunciado, neste caso o escrito erótico. 

 

[...] num relativismo do valor literário: as obras entram e saem do 
cânone ao sabor das variações do gosto, cujo movimento não é regido 
por nada de racional. Seria possível citar inúmeros exemplos de obras 
descobertas depois de cinquenta anos, como a poesia barroca [...]. A 
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instabilidade do gosto é uma evidência desconcertante para todos 
aqueles que gostariam de repousar em padrões de excelência 
imutáveis (COMPAGNON, 1999, p. 253). 

 

Neste sentido, “[...] os elementos abstratos da língua, idênticos entre si, 

carregam-se de diferentes conteúdos semânticos e axiológicos, ressoando de 

diversas maneiras no interior destas diferentes perspectivas” (BAKHTIN, 2002, p. 96). 

Carlos Drummond de Andrade, escritor da primeira geração do modernismo, 

guardou por muito tempo os escritos que representavam uma afronta às regras 

sociais. Alguns poemas eróticos do autor foram publicados em revistas eróticas na 

década de 70, no entanto, sua maioria foi mantida em segredo e só publicadas depois 

de sua morte. O poema intitulado Iniciação amorosa foi publicado no primeiro livro do 

escritor, Alguma Poesia: 

 

A rede entre duas mangueiras 

Balançava no mundo profundo. 

O dia era quente, sem vento. 

O sol lá em cima, 

As folhas no meio, 

O dia era quente. 

E como eu não tinha nada que fazer vivia 

Namorando as pernas morenas da lavadeira. 

 

Um dia ela veio para a rede,  

Se enroscou nos meus braços, 

Me deu um abraço, 

Me deu as maminhas 

Que eram só minhas. 

A rede virou, 

O mundo afundou. 

 

Depois fui para a cama 

Febre 40 graus febre. 

Uma lavadeira imensa, com duas tetas 

Imensas, girava no espaço verde. 
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É evidente o desassossego do eu-lírico. A cena estática descrita na primeira 

estrofe confere ao leitor uma descrição do tempo que é enfatizado devido a sua 

repetição O dia era quente. A quentura pode-se relacionar ao tempo climático ou ainda 

a temperatura corporal vivenciada pelo jovem. Deitado na rede, as pernas da lavadeira 

eram observadas e, junto com o calor que se espalhava, faz com que ele crie fantasias 

com a visão que tanto observa. 

A mudança do artigo “O” em O dia, da primeira estrofe, para “UM” em Um dia, 

da segunda estrofe, mostra indeterminação do tempo, são momentos diferentes da 

narrativa. O mundo afundou pode ser compreendido como a fantasia do poeta, ele 

estava em estado sonolento e, quando a rede virou, ele despertou para a realidade. 

Há, nesse contexto, uma repressão do desejo, do erótico. Toda a descrição dos 

seios, e do enroscar dos corpos só poderiam ocorrer na fantasia e não na realidade. 

Há, de certa maneira, uma escrita censurada, não no contexto, no léxico, no sexual 

que são, puramente, eróticos, mas na semântica que alude a um período de calor das 

vontades, mas que não podem ser colocadas em prática no campo da realidade, 

apenas da fantasia. 

Na última estrofe o estado febril do eu-lírico é enfatizado em Febre 40 graus 

febre e, na cama, ele continua a delirar com a lavadeira. Encontramos, nesses versos, 

um eu-lírico mergulhado nas suas próprias sensações e, ao mesmo tempo, um escritor 

que se vê diante de contradições. O que pode ser real? O que pode ser fantasiado? 

Para Bakhtin (2003, p. 296-297) “[...] Os enunciados não são indiferentes entre 

si nem se bastam cada um a si mesmos; uns conhecem os outros e se refletem 

mutuamente uns nos outros”, isto é, os sentidos produzidos por um enunciado 

remetem a um contexto social representativo. A emissão de determinada mensagem 

só pode ser aceita se houver um receptor interessado, sem os interlocutores, não há 

enunciado. 

A literatura erótica sempre foi marginalizada comparada ao cânones literários, 

“sua inserção radicalmente problemática no espaço social: trata-se de uma produção 

tolerada, clandestina, noturna [...]” (MAINGUENEAU, 2010, p. 22). No entanto, “a 

literatura erótica nem sempre foi desacreditada, condenando seus autores ao 

anonimato e suas obras a uma divulgação clandestina” (ALEXANDRIAN, 1993, p. 11). 

Na Grécia e na Roma, os textos eróticos tinham livre circulação, foi, justamente, a 

partir do século XVII que houve a repressão e, consequentemente, o interdito desses 

textos, considerados impuros, “seria o início de uma época de repressão própria das 
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sociedades chamadas burguesas, e da qual talvez ainda não estivéssemos 

completamente liberados. Denominar o sexo seria, a partir desse momento, mais 

difícil e custoso” (FOUCAULT, 1980, p. 23). 

A capa da obra analisada – Antologia da poesia erótica brasileira – já denota 

essa censura devido ao tema a ser abordado: 

 

Fonte:https://www.livrariacultura.com.br/p/livros/literatura-nacional/poesia/antologia-da-poesia-erotica-

brasileira-42961272  

 

As tarjas pretas remetem a um conteúdo negro e proibido. A estrutura lembra 

um soneto, como já mencionado antes, considerado uma estrutura que contém uma 

temática amorosa e divinal, mas que aqui não pode aparecer livremente.  

Apesar de toda a repressão e da marginalização desse tipo de escrito, as 

manifestações da literatura erótica não deixaram de existir. Pelo contrário, se 

perpetuaram ao longo dos anos, mesmo de maneira clandestina. Porém, 

“diferentemente de outros tipos de texto, no que se refere à pornografia, a censura é 

realmente universal: todos os tipos de regimes políticos traçam uma linha de 

https://www.livrariacultura.com.br/p/livros/literatura-nacional/poesia/antologia-da-poesia-erotica-brasileira-42961272
https://www.livrariacultura.com.br/p/livros/literatura-nacional/poesia/antologia-da-poesia-erotica-brasileira-42961272
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separação entre o aceitável e o inaceitável em matéria de representação da 

sexualidade” (MAINGUENEAU, 2010, p. 22). 

Descrever os pormenores de uma relação sexual – seja ela real, fantasiosa, 

cheia de malícia, amorosa – tentando glorificar o amor sensual longe de obedecer às 

leis castas da sociedade, só poderia, realmente, chocar a sociedade puritana, 

principalmente pelo fato de que expõe os desejos e taras humanas. Seguindo a 

tradição de encontrar na estética uma linguagem que extrapolava o sentido, não 

apenas como caricatura da realidade, e que já havia sido apontada por Schopenhauer 

em sua obra mais importante O Mundo como Vontade e Representação, Victor Hugo 

adiciona à legitimação do discurso estético o grotesco no sublime, e o sublime no 

grotesco, como dinâmicas de construção de uma nova linguagem, e se torna assim 

referência de leitura para a compreensão de Bakhtin, A Cultura Popular na Idade 

Média e no Renascimento: o contexto de François Rabelais, por exemplo. Num 

alcance anterior, a leitura de Decamerão, Boccaccio, ou da Divina Comédia, de Dante, 

ou ainda de Dom Quixote, de Cervantes, recebem uma coloração especial quando se 

compreende a questão do erótico e do sublime, o que as torna, como obras, 

atemporais. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Analisar a representação do Eros, assim como os assuntos que o permeiam, 

tais quais: identidade, linhas de força e autoria e recepção, na obra Antologia da 

poesia erótica brasileira, organizada por Eliane Robert Moraes, nos permitiu adentrar 

em assuntos e teorias que nos proporcionassem maior entendimento acerca do que 

nos propomos a estudar. A pesquisa foi elaborada de modo que os conceitos teóricos 

fossem exemplificados nos poemas escolhidos para análise, tornando a leitura mais 

fluída e de maior compreensão para o leitor.  

A abordagem quanto a identidade feminina, elaborada no primeiro capítulo, 

subsidiou a discussão tanto acerca da descrição da mulher nos poemas, quanto na 

própria sociedade. Nesse capítulo buscamos analisar a construção identitária da 

personagem feminina na passagem do patriarcado para a vida moderna, discutindo 

essa representação a partir do enlace entre o eros e as letras. A partir da análise do 

poema Poeminha de louvor ao strip-tease, do escrito Millôr Fernandes, pudemos 

perceber que a literatura também descreveu e favoreceu a mudança de uma 

subjetividade feminina ocorrida ao longo dos anos.  

Diferentemente das mulheres dos séculos XIX, onde as mulheres tinham 

como única função o matrimônio e o cuidar (da casa, do marido, dos filhos), hoje há 

uma maior liberdade para ser quem se deseja ser. Essa realidade feminina resulta 

atualmente no aumento nas funções diárias das mulheres, formando assim, novas 

identidades. Essa expansão das identidades femininas ocorre devido às 

transformações da sociedade contemporânea, com isso, o mundo passa a 

compartilhar diferentes culturas, influenciando na alteração das identidades dos 

sujeitos. Como a literatura não fica apartada dos acontecimentos sociais, mas se 

integra a esses acontecimentos, começa a representar as mulheres que buscam vez 

e voz. De acordo com Fonseca-Silva (2007) citando Foucault, os discursos estão 

inscritos em uma mesma formação discursiva, originando, assim, as representações 

e os sentidos dos enunciados. Portanto, nas análises, os discursos criam 

subjetividades e influenciam a mulher moderna a seguir funções, antes inimagináveis 

para a mulher, sem que isso a impeça de constituir uma família, constituindo as novas 

identidades femininas na contemporaneidade.  

Nas análises, pode-se perceber que as identidades femininas sofreram 

processos de mudanças ao longo da história, sendo ressignificadas para o novo 
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contexto de comunicação: a modernidade. Sendo assim, o foco principal dessa 

investigação foi discutir, entre outros elementos, a construção identitária da mulher 

colocando em questão a relação entre o eros e as letras.  

O segundo poema analisado no primeiro capítulo Porque há desejo em mim, 

de autoria de Hilda Hilst, é um dos poucos poemas de autoria feminina na Antologia 

ora analisada. Isso se dá, justamente, por conta do contexto social que impediu a 

mulher de ter vez e voz, inclusive na literatura. O panorama da história da literatura 

erótica e a presença das mulheres neste gênero literário contribuíram para 

entendermos as questões históricas do processo de inserção das mesmas como 

escritoras. 

A temática erótica, também, era um quesito a ser levado em consideração, 

pois a sexualidade feminina foi talhada desde os primórdios da sociedade. No entanto, 

enquanto no poema de Millôr Fernandes a mulher é objeto de descrição histórica, 

além de objeto de desejo masculino, no poema de Hilst a mulher deseja o homem e 

quer aplacar a sua vontade sexual. O eu-lírico transgride, dessa forma, a ordem 

patriarcal, para a qual apenas a sexualidade masculina pode ser abordada e aflorada 

e coloca a mulher numa posição de poder.  

No segundo capítulo, investigamos as linhas de força da poesia erótica 

brasileira, sejam elas cômica, trágica, confessional, grotesca, etc., revelando os seus 

pontos mais importantes.  

Iniciamos a discussão nesse capítulo fazendo uma contextualização acerca 

do eros que é fruto do amor. Utilizamos o livro bíblico Cânticos dos Cânticos para fazer 

uma comparação com o poema de Dalton Trevisan, Cantares de Sulamita. O erotismo 

e a religiosidade estão, de certa maneira, imbrincados, pois trazem uma carga de 

entrega e devoção elevada. Apesar de ser um livro Bíblico, Cânticos dos Cânticos é 

erótico, escrito pelo rei Salomão e que descreve as experiências com suas esposas e 

a sua fascinação pela dançarina Sulamita. O amor sentido por ele é divinal. Já no 

poema de Trevisan o eu-lírico é feminino e suplica por contato, para aplacar o desejo 

que sente. 

Assim como no poema de Hilst, Trevisan usa a mulher não como objeto, mas 

como sujeito desejoso que carece de atenção para aplacar suas vontades. A 

sexualidade é explícita em ambos os textos, mas, apenas o primeiro de autoria 

feminina falando sobre os desejos e perversões femininos, o que é considerado, hoje, 

ainda, um tabu, não só pelo fato da sexualidade em si, mas também por uma mulher 
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sentir – e poder sentir – tão grande vontade de se mostrar, de sensualizar e de vontade 

de ser possuída – e comida – por um homem.  

As linhas de força foram analisadas em poemas que, desde o título, tratam de 

uma temática erótica, mas de assuntos que, por vezes, causa repulsa. Eu caguei e Tu 

cagastes, de autoria anônima; A Cagada, de Luiz Leitão; O canto do puto, de Paulo 

Vellozo; Poema da Buceta cabeluda, Braulio Bessa; O peido que a doida deu, de 

Moyses Sesyom são exemplos de poemas que garantem a comicidade e o grotesco 

da lírica. 

O grotesco é causado tanto pelo fetiche (A cagada, Eu caguei e Tu cagastes) 

da coprofilia, isto é, uso de fezes nas relações sexuais. No caso dos dois poemas, não 

há a defecação no parceiro propriamente dita, mas sim há o uso da temática em seu 

contexto. Ambos se utilizam da comicidade para expressar o amor e, 

consequentemente, o desejo pela mulher amada. Diferente do poema de Millôr 

Fernandes, usado no primeiro capítulo, a mulher é objeto de desejo, mas não pelo 

corpo e/ou transformações físicas, sociais e culturais, mas sim pela necessidade 

fisiológica ou ainda por ser encontrada num papel sujo de merda, após ter sido usado 

para limpar o próprio eu-lírico.  

O tema é grotesco por ser considerado não sublime e por falar de uma 

necessidade que deve ser mantida no âmbito do privado. Não deve ser feita em 

qualquer lugar, por questões higiênicas e deve ser mantida como assunto que 

normalmente não figura nas belas letras. Da mesma maneira ocorre com o peido, no 

poema de Moyses Sesyom. Peidar é considerada uma ação que não deve ser 

realizada em público. No entanto, Sesyom usa como temática do seu poema, valendo-

se da linha de força da comicidade e  do exagero. 

Uma outra linha de força muito utilizada na lírica erótica é a paródia, isto é, a 

utilização de um texto base, geralmente conhecido e aclamado. O canto do puto 

baseia-se no texto Juca Pirama I, do autor romântico e consagrado Gonçalves Dias. 

O texto de Paulo Vellozo utilizando-se da paródia, fala de dois temas discriminados: o 

erotismo e a homossexualidade. No poema, o eu-lírico masculino deseja 

ardentemente outro homem. Não há um amor envolvido, não há um homem 

específico, ele deseja qualquer homem que consiga aplacar a sua vontade. 

Diferentemente dos outros poemas abordados, o texto de Vellozo não utiliza a mulher, 

nem como eu-lírico, nem como objeto. A temática, o léxico, o desejo é restritamente 

masculino, de um homem por outro homem. Há, também, além da paródia a 
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comicidade advinda das palavras escolhidas e, principalmente, a emergência do 

grotesco. 

Braulio Tavares não usa da paródia, no entanto usa uma lírica erótica calcada 

na elegia. Isto é, no Poema da Buceta cabeluda o eu-lírico declara todo o seu amor a 

mulher – e a buceta cabeluda da mulher – amada. A cada estrofe o tom melancólico 

pela distância entre eles é perceptível. O tom melancólico pela recordação da buceta 

cabeluda e, consequentemente, dos momentos vividos com a mulher amada é a 

inspiração para essa linha de força e para esse poema.  

Por fim, uma outra linha de força da literatura erótica é a confessional. Para 

exemplificar a erótica confessional, usamos o poema de Pedro Nava intitulado 

Episódio Sentimental. Essa lírica também recorre ao léxico chulo, todavia descreve 

uma relação sublimada, que nunca foi consumada. O eu-lírico observa, nesse poema, 

o desenvolvimento, crescimento e transformações da mulher amada, mas nunca se 

declara a ela. Ama intensamente, deseja enlouquecidamente, mas não confessa o 

sentimento à mulher. Todo o amor e desejo acabam quando a mulher perde a 

virgindade com outro homem. O eu-lírico observa toda a relação entre eles e, mesmo 

assim, não confessa o amor e o desejo para a mulher amada. 

O poema de Nava, assim como os demais, usa a mulher como objeto, porém 

diferencia-se dos demais, pois o erotismo expresso em cada palavra é sublimado, não 

há o contato sexual, somente a observação e a idealização de um amor e de uma 

possível relação com a mulher.  

Todos os poemas analisados são de autoria masculina, mesmo aqueles em 

que o eu-lírico é feminino, estando exclusivamente – nesta análise – um único texto 

de autoria feminina, o poema de Hilda Hilst. A autoria dos textos eróticos sempre foi 

muito discriminalizada devido a temática, a sintática, ao léxico e ao conteúdo mesmo 

para os escritores homens. É por esse motivo que tentamos destacar, no terceiro 

capítulo, a mudança ocorrida, ao longo dos tempos, no exercício da autoria (escrita) 

e da recepção (leitura) da poesia erótica. Para isso, levamos em consideração os 

poemas O homem mais a mulher, do escritor barroco Gregório de Matos; e Iniciação 

Amorosa, de Carlos Drummond de Andrade, assim como a Antologia em termos 

gerais. 

O erotismo por si só era considerado loucura, doença e excluído da 

sociedade. Um exemplo disso foi o Marquês de Sade e as suas perversões sexuais, 
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consideradas loucuras assim como seus escritos eram proibidos. No entanto, a escrita 

erótica, mesmo a duras penas, perseverou ao longo dos tempos na clandestinidade. 

Os textos eróticos, como já mencionado, causavam – em alguns aspectos – 

repulsa e, consequentemente, sua distribuição e comercialização eram abolidas. Mas, 

se havia leitores, havia escritos. As mulheres encontraram nesses textos uma forma 

de “extravasar” os seus desejos, apesar de o fazer escondido. A escrita feminina de 

teor erótico é, de fato, bastante reduzida. No entanto, com o avanço social, as 

mulheres não só liam como começaram a escrever textos voltados para a temática 

erótica, mesmo com a censura que abolia e descriminalizava esses escritos. Essa 

descoberta representa, também, a possibilidade da continuidade de outros processos 

ligados a sua vida erótica. 

As discussões que envolvem o papel da mulher, através do texto literário de 

teor erótico, são importantes fontes de pesquisa para continuarmos a problematizar o 

espaço privado ao qual as mulheres são submetidas, muitas vezes, à opressão que o 

homem ainda exerce nos relacionamentos. A análise dos poemas 

eróticos/obscenos/pornográficos, demonstrou ser um campo de infinitas 

possibilidades para discussões e análises, o que demanda pesquisas e estudos 

contínuos.
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