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1 Contextualizar e conhecer 

 

Podemos inferir diversos significados à algumas questões da contemporaneidade, o 

cenário atual é preocupante quando se trata de problematizar questões de alguns grupos 

específicos, os direitos de crianças, homossexuais, mulheres, negros e índios estão sendo 

violados o tempo todo e precisamos falar disso. As discussões presentes na sociedade 

contemporânea são cada dia mais delicadas, são muitas as demandas para se discutir e para 

pensar os diversos sentidos atribuídos ao discurso, pois o mundo anda repleto de informações, 

mas muitas vezes, são informações errôneas, que ao invés de solucionar problemas existentes 

há muito tempo, ocasionam outros.  

          O que nos interessa pensar, nesses grupos é que diante de um cenário no qual as 

crianças estão cada vez mais expostas a influência da mídia, de uma lógica capitalista e de 

uma exposição exagerada a discursos de sexualização. Não é estranho, ouvir entre colegas e 

familiares discursos que reforcem, ainda na fase inicial da criança, a busca por namoradinhos 

e namoradinhas, a inserção da criança em relações afetivas que não correspondem a demandas 

daquela fase. Dentre esses cenários outro que  nos alarma e nos exige olhar cada vez mais 

para as nossas crianças é a pedofilia. Esses casos de pedofilia aumentam a cada segundo, e em 

muitos casos, dentro de suas próprias casas, o que afeta ainda mais.  Muitos pais não 

conseguem ver o perigo diante da mídia, das propagandas em que expõem crianças nas mais 

diversas situações de constrangimento. A publicidade, então, cumpre bem o seu papel de 

expor essas crianças, nas redes sociais, o perigo é ainda maior, a exposição da sexualidade 

infantil, transformada em uma sexualização exacerbada. 

 Assim, esse trabalho surge da possibilidade de refletir através da escrita feminina de 

Hilda Hilst, a questão da sexualização infantil, tomando como ponto de análise, o texto 

literário O caderno rosa de Lory Lamby. Hilda Hilst possui uma produção literária maciça em 
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poesia, ficção, teatro e crônica, o que a caracteriza como uma renomada escritora brasileira. 

Para o Portal Cultural Hilda Hilst foi “Distinguida por vários de nossos mais significativos 

prêmios literários, presente em numerosas antologias de poesia e ficção, tanto nacionais como 

estrangeiras, há muito seu nome está incluído nos dicionários de autores brasileiros 

contemporâneos.” Mas, quando ela resolve escrever o livro O Caderno Rosa de Lory Lamby 

no ano de 1990, como mudança de sua forma de escrita, ela surpreende muitos leitores 

acostumados com sua escrita anterior, “requintada e lida pela elite literária”. O livro é a 

primeira parte de uma trilogia, composta pelos títulos Contos de Escárnio - Textos Grotescos 

(1990) e Cartas de um Sedutor (1991).  

Com essa escrita, Hilda Hilst inaugura o que a crítica literária concebe como “trilogia 

obscena”, apresentando a sexualidade por um viés polêmico, causando certo impacto a 

leitores habituados a consumirem sua poesia anterior. Assim, buscamos nesse texto de caráter 

polêmico e obsceno as marcas de um possível discurso de sexualização infantil, analisando a 

narrativa de Lory Lamby, uma menina de oito anos. 

Assim, primeiramente fazemos um estudo acerca da sexualidade infantil, breve 

histórico, em seguida pensamos a relação entre sexualidade infantil e os efeitos da 

contemporaneidade na produção de discursos que interpelam a experiência da infância. Para, 

além disso, nos debruçamos a analisar a partir da narrativa Hilstiana os discursos produzidos 

pela autora acerca da questão da sexualidade infantil. Compreender como as questões de 

gênero se entrelaçam no discurso da escritora Hilda Hilst e como esse sujeito potencializa 

uma discussão para além da ficção, acerca da sexualização infantil. Nessa perspectiva, o 

estudo se revela como uma ferramenta para avançarmos nos estudos sobre sexualidade 

infantil e como essa sexualidade exacerbada aprofunda as questões sobre hiperssexualização 

em crianças, tornando a discussão relevante para a pesquisa em andamento.  

 

2 Pensar o contemporâneo, e a sexualidade infantil? 

 

Para Giorgio Agamben (2009) “contemporâneo é aquele que mantém fixo o olhar no 

seu tempo, para nele perceber não as luzes, mas o escuro.” A temática da sexualidade infantil 

talvez seja esse “escuro” que Agamben menciona no seu texto, pois é um tema que muitos 

evitam falar, Aquilo que fica escondido, relegado no entrediscurso.. A sexualidade infantil 

mesmo explorada por alguns teóricos como Freud( 1926) e Foucault (2014) ao trazerem as 
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questões da sexualidade humana, ainda representa um difícil campo de discussão Pensar na 

criança como um sujeito que pode e que vem a sentir prazer, nos coloca em um espaço de 

discussão difícil, principalmente, se pensarmos na ideia da infância como associada com a 

inocência e a pureza. Assim, sobre esses espectros, a sexualidade que sempre foi vista com 

desconfiança, associaria a criança uma imagem distorcida.  A sexualidade infantil, assim 

como a sexualidade adulta, é muitas vezes ignorada e distorcida. Pensamos a sexualidade 

infantil, não como algo natural, mas como algo inexistente. 

Por isso, Portanto, pensar a contemporaneidade é um ato de coragem e por isso, 

optamos nesse momento por desvelar a partir da narrativa de Hild Hilst a temática da 

sexualização infantil. Trazemos para discussão a partir dos rastros narrativos dessa escrita 

feminina, e da voz de uma menina de oito anos, a reflexão acerca do corpo infantil e de como 

ele vai se construindo sexualizado. Sendo assim, é importante destacar, que pensamos sim, a 

criança como uma criança naturalmente sexual, mas diferenciamos essa sexualidade como 

natural do padrão de sexualização que é imposto pela mídia e pelos diferentes poderes sociais. 

Para Freud 

Vez por outra irrompe um fragmento de manifestação sexual que se furtou à 
sublimação, ou preserva-se alguma atividade sexual ao longo de todo o 
período de latência, até a irrupção acentuada da pulsão sexual na puberdade. 
Na medida em que prestam alguma atenção à sexualidade infantil, os 
educadores portam-se como se compartilhassem nossas opiniões sobre a 
construção das forças defensivas morais à custa da sexualidade, e como se 
soubessem que a atividade sexual torna a criança ineducável, pois perseguem 
como ‘vícios’ todas as suas manifestações sexuais, mesmo que não possam 
fazer muita coisa contra elas. (FREUD, 1926) 

Assim, a partir desse fragmento podemos compreender a relação que Freud (19 traz 

sobre as concepções existentes e as possíveis criticas à sexualidade infantil, pois ele considera 

que essa sexualidade exista, mas que é preciso um fator externo para que ela se manifeste, de 

uma forma saudável ou não.  No caso de Lory Lamby, ela demonstra gostar do que faz em 

toda a narrativa e se sente satisfeita com os presentes recebidos por seus serviços, mas é 

preciso que o leitor se atente para as entrelinhas, que pode esconder nesse discurso uma forma 

de denúncia e de apelação para situação em que ela vive, visto que ela escreve em um diário 

essas “aventuras”. 

  Agamben (2009) considera que o contemporâneo precisa ser corajoso, relacionaremos 

à sexualidade infantil e tentaremos entender o elo que Hilst foi capaz de trazer e “escrever 
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mergulhando as penas nas trevas do presente”, e por isso conceber como sua escrita pode ser 

considerada transgressora, contemporânea, se considerarmos toda a falta de passividade.  

Então, Hilst foi ativa, diante de temas considerados delicados, se ponderarmos que ela se 

permitiu enxergar diante dessa obscuridade, da qual fala Agamben (2009), que ainda existe 

sobre o tema da pornografia, da sexualidade, do incesto e da sexualização infantil, temas 

presentes em seus textos, que ela fez questão de escancarar e de mostrar que existem.  

Agamben diz que os contemporâneos são raros, e a escrita de Hilst também é rara, por 

se tratar de um tema polêmico, a escrita Hilstiana se configura como potente, como 

necessária. Hilst inaugura no cenário literário, da década de noventa, uma maneira diferente 

se falar e escrever acerca da sexualidade, muito mais exposta e provocativa. E é a partir dessa 

escrita e desse diferencial que podemos compreender a intencionalidade do texto, e interpretá-

lo com o cenário da contemporaneidade, pois é um tema necessário a ser refletido, pensado e 

questionado.  

 

2.1 traçar a narrativa, problematizar a ficção 

 

O texto do Caderno Rosa de Lory Lamby contribui para pensar as questões da 

sexualidade e da hiperssexualização infantil na contemporaneidade, por diversas questões. Se 

pensarmos pelo âmbito do enredo, muitos se assustarão ao pensar uma criança (menina), de 

oito anos de idade que narra aventuras sexuais em um diário, e sente prazer com essa prática. 

No entanto, se pensarmos as discussões que esse discurso pode nos levar, poderemos 

problematizar algumas questões. A literatura tem um papel importante na representação da 

realidade, como um simulacro, ou mesmo uma provocação dela. O Caderno Rosa de Lory 

Lamby ficcionaliza a ideia de uma menina que recebe na casa de seus pais, amantes para 

realização de atos sexuais, o que nos provoca, incomoda, e nos inquieta. 

 
Mami falou que não podia ser assim tão grande, mas ela não viu, e quem 
sabe o piupiu do papi seja mais pequeno, do tamanho de uma espiga mais 
pequena, de milho verdinho. Também não sei, porque nunca vi direito o 
piupiu do papi. O moço pediu pra eu dar um beijinho naquela coisa dele tão 
dura. Eu comecei a rir um pouquinho só, ele disse que não era para rir nem 
um só pouquinho, que atrapalhava ele se eu risse, que era pra eu ficar 
quietinha e lamber o piupiu dele como a gente lambe um sorvete de 
chocolate ou de creme, de casquinha quando ta bem no comecinho. Aí eu 
lambi. (HILST, p. 9-10, 1990.) 
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A preocupação da menina em obedecer às ordens da mãe, em cumprir seu papel com o 

homem, em não sorrir para demonstrar que está gostando, pois isso atrapalha a cena e podem 

descobrir, são questões que nos levam a pensar o que acontece também na realidade. A 

narrativa mostra uma primeira cena acerca das realizações sexuais da menina. A menina que 

atende sexualmente ao homem mais velho, é a representação da subalternidade que é ensinada 

desde muito cedo a menina, assim como, do abuso ao corpo infantil. O corpo adultizado e 

hiperssexualizado, que mesmo símbolo da inocência é violentado pelos desejos e prazeres de 

um outro. Aspecto, que mediante as discussões sobre pedofilia e abusos sexuais nos permite 

fazer associação e reflexões sobre isso. Em uma mistura de inocência e sexualização, a 

narrativa  vai revelando através do uso de uma linguagem infantil como a sexualização da 

criança acontece aos poucos. O corpo infantil que é violado nos provoca e nos inquieta. 

Assim, outros aspectos vão emergindo ao longo da narrativa, como a sexualização infantil 

provocada pela mídia e uma cultura consumista. Essa relação fica clara quando Lory lamby 

menciona que  

 
Ele perguntou me lambendo se eu gostava do dinheiro que ele ia me dar. Eu 
disse que gostava muito porque sem dinheiro a gente fica triste porque não 
pode comprar coisas lindas que a gente vê na televisão. Ele pediu pra eu 
ficar dizendo que gostava do dinheiro enquanto ele me lambia. Eu fiquei 
dizendo: eu gosto do dinheiro. 

 
Lory Lamby, nesse trecho parece não estar nem um pouco preocupada em ser usada como 

moeda de troca, pois ela parece satisfeita com os presentes que ganha, uma relação perigosa 

entre a exploração midiática e a hiperssexualização, pois é preciso entender que as meninas 

não amadurecem mais rápido elas são erotizadas mais cedo por uma mídia que está pouco 

preocupada com a formação sexual dessas crianças, a mídia almeja apenas o lucro, e não 

mede esforços para conseguir tal proeza, mesmo que para tal objetivo seja preciso expor essas 

crianças a todo tipo de conteúdo. No entanto, Lory Lamby demonstra ter consciência de que 

está sendo submetida a algo errôneo e perigoo quando afirma que  

Tudo isso que eu estou escrevendo não é pra contar pra ninguém porque se 
eu conto pra outra gente, todas as meninas vão querer ser lambidas e tem 
umas meninas mais bonitas do que eu, aí os moços vão dar dinheiro pra 
todas e não vai sobrar dinheiro pra mim, pra eu comprar coisas que eu vejo 
na televisão e na escola. Aquelas bolsinhas, blusinhas, aqueles tênis e a 
boneca da Xoxa. 
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Podemos inferir que a menina não analisa o perigo a que está sendo submetida, pois seu 

desejo é ganhar coisas, é ser gratificada de alguma maneira pelos seus “serviços”, e para tal 

objetivo ela vai até o fim, aceitando as condições de exploração a que é submetida. Em muitos 

casos, a criança não sente que está sendo abusada, acha que é apenas um carinho, e que o 

“tio” é bonzinho porque lhe dá presentes em troca desse carinho. Romper o silêncio que 

molda essas relações pode ser o mais complicado, pois as crianças podem acreditar que é 

apenas uma brincadeira, quando em outros casos, em que a violência é ainda maior e elas 

sabem que estão sendo  muitas vezes a maneira de continuar as cenas de abuso é oprimindo 

psicologicamente. Violentadas, elas sentem medo de falar e de prejudicar alguém, sentem 

vergonha de se expor e se sentem culpadas pelo ato que foram obrigadas a fazerem.  

A respeito da sexualidade infantil, Foucault questiona que ela se “desenvolve como um 

dispositivo específico de saber e poder a respeito do sexo”. Para tal afirmação ele diz que a  

 

Pedagogização do sexo da criança: dupla afirmação de que todas as crianças 
se dedicam ou são suscetíveis de se dedicar a uma atividade sexual; e de que 
tal atividade sexual, sendo indevida, ao mesmo tempo ‘natural’ e ‘contra a 
natureza’, traz consigo perigos físicos e morais, coletivos e individuais; as 
crianças são definidas como seres sexuais ‘liminares’ ao mesmo tempo 
aquém e já no sexo, sobre uma perigosa linha de demarcação; os pais, as 
famílias, os educadores, os médicos e, mais tarde, os psicólogos, todos 
devem se encarregar continuamente desse germe sexual precioso e arriscado, 
perigoso e em perigo [...] (FOUCAULT, 2014, p.113-114) 

 

 Essa ênfase, no sexo infantil atrelado ao perigo, foi forte nessa afirmação, e a explicação 

é que há necessidade de trazer o discurso da sexualização infantil, e de saber que é preciso  

problematizar tais riscos, e também de ser tratado de forma delicada, pois é assim que ele se 

manifesta, pensar a criança e o sexo em um mesmo espaço pde ser delicado, mas o que deve-

se atentar são os perigos, as situações de exploração, abuso e crime que podem vir conectados 

à sexualidade infantil.  

Butler (2003, p. 25) afirma que “talvez o sexo sempre tenha sido o gênero, de tal forma 

que a distinção entre sexo e gênero revela-se absolutamente nenhuma", e assim devemos 

entender que a escolha das estratégias narrativas de Hilda Hilst configura a ideia de uma 

menina, construída discursivamente e culturalmente para chocar uma sociedade, para mostrar 

as possíveis marcas de realidade que podem estar presentes no texto. Outro ponto importante 

e que precisa ser questionado é o fato de ma menina, mulher, criança falar como uma verdade 

absoluta, ou seja, quando uma autora autoriza uma personagem mulher a falar de determinado 
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assunto, ela possibilita uma discussão muito forte acerca das questões que essa personagem 

realça no texto, que ela possibilita materializar-se no discurso. No trecho, 

 

Agora eu quero falar do moço que veio aqui e que mami me disse agora que 
não é tão moço, e então eu me deitei na minha caminha que é muito bonita, 
toda cor de rosa.E mami só pôde comprar essa caminha depois que eu 
comecei a fazer isso que eu vou contar. Eu deitei com a minha boneca e o 
homem que não é tão moço pediu para eu tirar a calcinha. Eu tirei. Aí ele 
pediu para eu abrir as perninhas e ficar deitada e eu fiquei. Então ele 
começou a passar a mão na minha coxa que é muito fofinha e gorda, e pediu 
que eu abrisse as minhas perninhas. Eu gosto muito quando passam a mão na 
minha coxinha. (HILST, 1990, p.8-9) 

 
 

Podemos perceber essa relação com o uso dos diminutivos usados como estratégia para 

marcar o discurso infantil, mas quando lemos nas entrelinhas do texto, podemos perceber 

também uma relação de abuso que fica subentendida pelas palavras da menina, pois ela não 

concebe como exploração o fato de ser tocada por adultos que frequentam a casa de seus pais. 

Trazendo para a contemporaneidade, os riscos de se conceber uma narrativa dessa sem refletir 

os seus sentidos, são grandes mesmo se tratando de um texto ficcional, pois os disrcursos, os 

personagens e a disposição das ideias nos levam a tomar um posicionamento critico que nos 

remete a pensar o gênero, o sexo, a infância, refletindo esses conceitos na contemporaneidade. 

 Desse modo, outro fator relevante para se pensar em O Caderno Rosa é a relação do 

gênero feminino. Judith Butler (2003), questionadora desses “problemas de gênero”, iniciou 

uma discussão que possibilitou o afastamento do conceito de gênero e de sexo, para ela a 

definição de um não está atrelado ao outro. Ela desconstrói o que está colocado e diz que o 

gênero é socialmente e culturalmente construído, e que o sexo é natural, o gênero para Butler 

(2003) é um ato intencional, performativo. 

A personagem Lory Lamby, além de ser criança, é a representação de uma menina da 

forma mais erotizada possível, pois a sociedade insinua que as emninas amadurecem mais 

rapaido que os mneinos, mas seria uma questão a s epensar, pois elas são erotizadasmais cedo, 

em comparação aos meninos. Por exemplo, quando escutamos frases como “ahh essa menina 

já está ficando mocinha, com os peitinhos aparecendo”, muitas vezes consideramos normal, 

não problematizamos, pode ser até que nos inquite esse discurso, mas já estamos tão 

acostumados que parece normal. A partir dessa afirmação é preciso lembrar, que a mulher foi 

estereotipada durante muito tempo em muitos campos, mais ainda no âmbito sexual. Mulher 

não podia se tocar, não podia sentir prazer, não podia demonstrar prazer. Às meninas foi 
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negado o direito de se comportarem como quiserem, elas precisavam seguir um padrão, uma 

norma: sentar de pernas fechadas, falar baixo, serem submissas. Sim, mas essa discussão toda, 

aonde quer chegar? Lory Lamby é o contrário dessa menina/mulher ideal, ela sente prazer, ela 

gosta de ser tocada “Quem será que inventou isso da gente ser lambida e porque será que é tão 

gostoso? Eu quero muito que o moço volte.” (HILDA HILST, 1990, p.13) Essa afirmação se 

projeta para uma problemática perigosa, e que acarreta na hiperssexualização infantil, que é 

preciso ser discutida, pois estamos prestes a vivenciar o caos da infância. É preciso, então se 

atentar para essa possibilidade de denuncia que a arte e a literatura arriscam e tentam nos abrir 

os olhos o tempo todo e que é possível ser trazida para a realidade. 

Todos os dias há um bombardeio de informações da mídia que visando o lucro, não 

economizam em assediar crianças e adolescentes a se tornarem reféns do capitalismo e da 

exploração.   Às vezes esses discursos são tão carregados que não se percebe a periculosidade 

que afetam essas crianças, e se percebem não fazem nada para deter, pois às vezes os pais 

também são assediados e coibidos, aceitando essa imposição midiática. Em O Caderno Rosa 

de Lory Lamby, a exploração sexual está diretamente relacionada à questão do consumismo, 

pois Lory Lamby não se cansa de mencionar que se sujeita àquela situação pelo dinheiro que 

irá ganhar para tal ação, a personagem afirma que “Ele perguntou me lambendo se eu gostava 

do dinheiro que ele ia me dar. Eu disse que gostava muito porque sem dinheiro não pode 

comprar as coisas lindas que a gente vê na televisão” (HILDA HILST, 1990, p.12). Percebe-

se, assim, a partir das reflexões, que as crianças estão cada vez mais absorvidas na 

hipessexualização que a mídia propõe.  

Sendo O Caderno Rosa de Lory Lamby um texto literário, nada mais viável que entender 

o seu conceito e sua relação com o contexto do tema central que é a sexualidade infantil. No 

campo da literatura, a discussão é sobre a função do texto literário. Será que ele tem essa força 

que imputamos, ocasionalmente, de denunciar e provocar discussões da atualidade, para além 

da estrutura do texto? Ou a literatura não possui essa potência e devemos considerá-la apenas 

como ficção? Ora, se a resposta da segunda pergunta fosse afirmativa, qual a verdadeira 

função da literatura? 

Jhonatan Culler (1999) diz que “Uma teoria deve ser mais do que uma hipótese: não pode 

ser óbvia; envolve relações complexas de tipo sistemático em inúmeros fatores; e não é 

facilmente confirmada ou refutada”. Essa afirmação de Culler (1999) demonstra que há uma 

relação entre teoria literária e a realidade que não precisa estar óbvia, pode estar entrelaçada 
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nos limites do texto. A disposição de fatos e enredo da narrativa do Caderno Rosa de Lory 

Lamby pode contribuir significativamente para essa reflexão que se pretende fazer com esse 

trabalho. Hilst traça uma narrativa que a princípio nos parece óbvia, mas que, com uma leitura 

mais aprofundada e com os olhos voltados para a análise crítica, a narrativa envolve questões 

muito mais simbólicas e que pode sinalizar para uma possível associação dos fenômenos 

recorrentes na sociedade, essa agregação pode envolver o texto literário com a sexualidade 

infantil. 

 

3 Considerações parciais 

 

Por se tratar de parte de um trabalho em andamento, as considerações do trabalho ainda 

são parciais, mas é preciso pensar que  temos ao nosso alcance, milhões de informações o 

tempo todo, o que, às vezes, não nos permite filtrar sua veracidade e sua verdadeira 

intencionalidade. Por isso, a reflexão a partir de textos ficcionais nos permite esse feitio, já 

sabendo se tratar de ficção, mas não devendo fugir à problematização. Assim, concebemos 

que grande parte dos textos literários parte de uma “tradução da realidade”.  

Com todo esse contexto, não estou querendo dizer aqui que existem meninas de oito anos 

que se sentem excitadas com a relação de pedofilia apresentada no texto, pois isso, é muito 

grave, mas podemos traduzir diversas outras questões presentes nas entrelinhas do texto de 

forma crítica e reflexiva. Identificar se há pistas no texto fictício que nos permita refletir 

acerca da representação da sexualidade infantil é um passo importante para essa reflexão. 

Então, como exposto, o que me proponho a fazer nesse trabalho é sugerir formas de refletir o 

texto Hilstiano, para que a sociedade busque compreender que a sexualização infantil é 

demasiado preocupante e que precisa ser discutida exaustivamente.  

As linhas tecidas e analisadas por esse trabalho foi apenas uma pequena parcela de 

contribuição para se pensar determinados temas. A parceria que pretendemos entrelaçar entre 

sexualidade (hiperssexualização) infantil, texto literário e contemporaneidade é de extrema 

importância para se pensar as questões envolvidas nesse “quarteto de conceitos” e sua relação 

com a cultura e com a sociedade contemporânea. Sabemos que a escrita do texto literário 

engloba questões subjetivas, cotidianas, sociais e culturais que nos permitem ponderar sobre 

os mais variados eixos temáticos, mas essa consciência reflexiva só vem à tona quando 

levantamos a bandeira que defendemos, quando protegemos valores e opiniões, assim 
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pretendemos levar esse trabalho adiante, defendendo a causa da sexualização infantil, 

presentes na nossa sociedade.    

A relação que envolve a representação da sexualidade/hiperssexualização infantil e o 

texto literário de Hilda Hilst O Caderno Rosa de Lory Lamby poderá ser analisada com os 

conceitos de gênero, corpo e contemporaneidade, melhores desenvolvidos no decorrer da 

pesquisa.  
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