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RESUMO: A sexualidade humana historicamente sempre se constituiu em tabu 
social no ocidente, sendo que, no que se refere às mulheres, a repressão foi mais 
intensa. No final do século XIX, temáticas vinculadas ao sexo são extremamente 
evitadas, sejam na literatura, nos discursos ou na sociedade o assunto é omitido por 
questões ideológicas vinculadas, em sua maioria, à religião. O objetivo deste 
trabalho é analisar a representação do comportamento sexual de uma personagem 
que surge neste contexto repressor. Lenita, presente na obra A carne (1888), de 
Júlio Ribeiro. Este romance compõe o corpus desta pesquisa e relata a forma com 
que o autor se utiliza e expõe a sexualidade para a construção identitária da 
personagem, além de evidenciar elementos e características atribuídas à Lenita que 
a diferenciam de mulheres retratadas na literatura anterior, tais como desejo, 
erotismo e sexo. 
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A carne é em nós esse excesso que se opõe à lei da decência.  
Georges Bataille (2004)  

 
 
1- Introdução 
 
 O proposto trabalho consiste em um artigo de TCC (Trabalho de Conclusão 

de Curso) na área de Literatura, em particular sobre a obra A carne, de Júlio Ribeiro, 

com destaque para a representação feminina que o autor apresenta em seu 

romance: uma concepção diferente quanto a presença, personalidade, papel e 

sexualidade da mulher na sociedade do século XIX, díspar da representação 

feminina feita na literatura anterior. 

 Trata-se de uma pesquisa de caráter bibliográfico, sendo, portanto, 

qualitativa. Foram realizadas leituras de textos teóricos selecionados, os quais 

embasaram as discussões sobre o assunto em questão, a sexualidade em Lenita, 

protagonista da obra de Júlio Ribeiro3, A carne. 

                                                           
1Artigo apresentado à Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística (UAELL) da Universidade Federal de 
Goiás-UFG/CAC como exigência parcial da disciplina TCC (Trabalho de Conclusão de Curso), sob orientação da 
professora Dra. Luciana Borges. 
2Graduando do 8º Período do Curso de Letras - Português, da Universidade Federal de Goiás, Regional Catalão.   
3 Polêmico, abolicionista, anticlerical e representante do naturalismo, movimento fundado pelo francês Émile 

Zola. A carne, publicado em 1888, é seu romance mais conhecido, possivelmente a sua obra-prima. 
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 A escolha de fazer o artigo em torno do aspecto sexual dá-se justamente por 

ser este um assunto polêmico, uma questão presente desde os primórdios da 

sociedade e que continua sendo um tema atual. Além disso, pesou o fato do 

romance ser curiosamente um dos melhores representantes do Naturalismo no 

Brasil, vertente que preza pela descrição detalhada dos fatos e cenários, com 

críticas fortes à sociedade provinciana, características já estudadas e trabalhadas 

pelo pesquisador durante sua graduação, particularmente nas disciplinas Literatura 

Brasileira 3 e Estágio 2 – Literatura, no curso de Letras na Universidade Federal de 

Goiás-UFG/Regional Catalão. 

 Com publicação em 1888, A carne agrega em sua fórmula elementos e 

tendências naturalistas pautadas em ideais científicos e filosóficos do final do século 

XIX, neste sentido a literatura deixa de ser um recinto de produções preenchidas por 

imaginação e simbolismo e concede um espaço cada vez maior à ciência e à 

filosofia. A carne também ressalta em sua personagem principal o aspecto biológico 

e sexual, este último é um ponto em comum nas produções naturalistas e 

responsável pela enorme polêmica com que o livro foi recebido pela crítica literária 

no ano de 1888. O romance despertou fortes reações na imprensa e nos grupos 

letrados assim que foi publicado. Várias foram as definições que os críticos deram à 

obra de Júlio Ribeiro na época de seu lançamento, artigos intitulados “Carne podre”, 

“Carne crua” e o mais famoso escrito pelo padre José Joaquim de Sena Freitas “A 

carniça”, publicado no Diário Mercantil, recriminavam o apelo sexual que o romance 

apresentava. Em meio a esses acontecimentos a obra chega a ser judicialmente 

banida e censurada durante um período por ser, de acordo com uma carta escrita 

pela presidente em exercício da União Brasileira de Escritores, um “livro considerado 

pornográfico e perigoso à formação moral do adolescente” (BULHÕES, 2003, p. 17). 

 Somente a partir do final do séc. XX, A carne é considerado como um 

romance que rompe com preconceitos e tabus contra o estereótipo feminino 

presente em 1888, por retratar uma heroína voluntariosa, dominadora, cuja 

sexualidade escapava pelos poros.  Neste contexto há quem diga ser um divisor de 

águas na literatura brasileira devido às cenas luxuriantes e “animalescas” contidas 

na obra. 
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2. Sexualidade: um breve relato histórico 
  
 

Coito, cópula, transa, são diferentes palavras que referem-se a apenas uma 

das inúmeras características que compõem o conglomerado de sensações e 

peculiaridades presentes no ser humano, a sexualidade. Esta, manteve-se e 

mantem-se ainda vinculada à religiosidade, à opressão e ao constrangimento. Em 

alguns períodos da história, de forma mais intensa, na era da inquisição, por 

exemplo, nos séculos XIII e XIV, o desejo sexual era visto como algo satânico, e as 

mulheres que se utilizavam da sedução eram tidas como tentações do demônio. Por 

volta do século XVI, no entanto, já é possível verificar uma variação de mentalidade 

e padrões, de acordo com Ariès (1981), neste período a sexualidade feminina era 

aceita e reconhecida como algo natural, sem repressões ou preconceitos, fato que 

não se verifica no século XIX. Ou seja, sexualidade nunca deixou de ser um assunto 

delicado a se tratar, apesar de todo progresso intelectual, técnico e científico pelo 

qual a sociedade vem passando ao longo dos anos, falar de sexo ainda causa 

constrangimento e muitas famílias preferem evitar o assunto. No que diz respeito à 

sexualidade feminina, a repressão foi mais intensa, no final do século XIX, o cenário 

tido é o de uma sociedade emperrada em valores morais repressores e 

conservadores, reflexo de um discurso religioso de séculos atrás, em que o ato 

sexual seria estritamente reservado e tido como um mal necessário à procriação.  

  

A Igreja católica, por volta do século XIV e XV, constrói uma outra 
identidade feminina mítica: a Virgem Maria – Mãe de Cristo, Mãe da Igreja, 
Mãe dos pobres e infelizes do planeta, que podem ser absolvidos do 
pecado original, desde que se convertam às normas da Igreja. As mulheres 
irão alcançar a salvação ao acatar o ideal de feminilidade de Maria, o que 
pressupõe uma destituição da sexualidade e do prazer, mantendo apenas a 
função de procriar – o lugar da maternidade, o lugar da Virgem Maria. 
(LOPES, s/p, 2008)  
 
 

Percebe-se, assim, uma imposição da igreja católica sobre as questões de 

gênero e cabe observar também que o que se tem hoje em termos de representação 

social da sexualidade feminina está entrelaçado ou ancorado nos discursos desta 

tradição católica. 

 Neste contexto, não há uma necessidade de se estabelecer o que é ou não 

sexual, é um ato tido como errado, porém praticado sem englobar o que hoje 

consideramos “sexualidade”, ou seja, uma mescla de fatores biológicos, sócio-
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culturais, e psicológicos que agregam elementos como desejo, prazer, fantasias, 

orgasmo, satisfação, dentre outros. A busca pela perfeição espiritual exclui o prazer 

que o tocar dos corpos proporciona e os ensinamentos cristãos exaltam o celibato e 

a virgindade como as mais elevadas formas de vida. 

 O aprisionamento do ser humano no próprio prazer, acaba por assim gerar o 

que se pode chamar de culpa sexual, principalmente nas mulheres que até hoje de 

certa forma são proibidas ou mal vistas por se masturbarem, exporem suas 

fantasias, de ter prazer de um modo geral, diferentemente do homem que sempre foi 

livre culturalmente. 

 O romance A carne é lançado em meio a este contexto e as características 

atribuídas à personagem principal desta obra destoam da representação feminina 

que se tinha até então na literatura e não somente, divergem também  das mulheres 

submissas e moldadas para o casamento encontradas na sociedade do final do séc. 

XIX.  

 

3. A carne 
 
 

Uma forte característica da arte literária reside em recriar a realidade. Através 

desta recomposição ou reelaboração do real por meio de palavras, a literatura 

explora zonas da condição humana até então não desvendadas ou consideradas 

misteriosas. O medo da morte é um bom exemplo disso.  
 

 

 

 

A literatura ficcional é um dos lugares mais indicados para se fazer essas 

reflexões, nela é possível encontrar temas que acometem o ser humano em seu 

mais íntimo, que conflituam a mente, aguçam os desejos, despertam os instintos, 

excitam o corpo.  
 

 

 

 

 

A carne, de Júlio Ribeiro, exemplifica com maestria estes conflitos ao 

concatenar um misto de elementos em uma única personagem. Através da 

personagem Lenita, o autor expõe uma das características mais marcantes do 

romance naturalista: causar polêmica. Bulhões (2003, p. 15) afirma que “... É, de 

fato, notável essa capacidade do romance naturalista de promover polêmica, incitar 

o desassossego, captar a indignação, ativar o escândalo”. Polêmica esta, advinda 

de um dos aspectos mais conflituosos da existência humana, a sexualidade, 
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responsável por incontáveis distúrbios psicológicos e um dos temas mais discutidos 

mundialmente. Bulhões (2003, p. 54) ressalta que  

A carne parece ser um romance que se propõe a “estudar” o campo das 
manifestações da sexualidade e ao mesmo tempo uma narrativa que possui 
a capacidade de estimular o desejo do leitor, como um afrodisíaco”.   
 
 

Sobre o romance naturalista e o aspecto sexual, Bulhões (2003, p. 15) ainda 

reitera que 

os romances enfeixados segundo a idéia [sic] de um “programa” naturalista, 
não obstante os aspectos contingentes do seu contexto, podem funcionar 
como representações alegóricas dos modos de ser de uma sexualidade que 
nos é bastante familiar, reconhecível sobretudo pelos contornos de suas 
modalidades de perversão, de conflitos, de mal-estares, de busca 
incessante e ingrata dos prazeres. 
 
 

No caso de A carne, o conflito se instaurou não apenas quanto a estética da 

obra, mas sobretudo no que tange ao conteúdo da mesma, o sexo. A discordância 

de opiniões e reações que a obra provoca apenas confirmam esta característica do 

romance naturalista em causar polêmica e instigar atritos e discussões.  

 

A divergência de opiniões a respeito do romance não se restringia, 
evidentemente, a questões de apreciação estética. Ou melhor, nesse caso, 
não apenas foi impossível isolar o estético como categoria relativamente 
autônoma, o que seria um desafio, como o estético foi inteiramente tomado 
por outra preocupação. A narrativa trazia uma protagonista em flagrantes 
manifestações de desejo sexual, cenas de sadismo, ninfomania, 
perversões, nudez,  encontros da heroína com um homem mais velho, 
casado, entregas dos amantes sem meios tons; sexo, enfim. (BULHÕES, 
2003, p. 28). 

 
 

A carne é um romance cuja essência é o erotismo, assim, o sexo é um 

componente fundamental no desenrolar da trama, a começar pelo próprio título do 

romance, este sugere voluptuosamente o que o leitor encontrará pela frente. Toda a 

trama gira em torno da personagem principal Helena, chamada Lenita, cuja mãe 

morrera em seu nascimento. O pai a educara, ministrando-lhe uma instrução acima 

do comum. Logo no início, já se percebe características diferenciadas em relação à 

mulher daquele período, final do séc. XIX. 

 Primeiramente quanto à instrução, Lenita possuia um saber amplo, fluente 

em diversas línguas, domínio em várias áreas do conhecimento (literatura, 

gramática, ciências físicas e sociológicas, dentre outras), praticava inúmeros 

esportes, enfim, uma jovem ativa e fisicamente desenvolvida. Além disso, Lenita 
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tinha vontade própria, as mulheres do final do séc. XIX, na maioria das vezes, 

almejavam o casamento, eram moldadas com este fim. Lenita desprezava todos os 

convites que a ela chegavam, afirmando: “Já sabe, eu não me quero casar” 

(RIBEIRO, 1998, p. 10) e mais, desdenhava dos homens tidos como parceiros 

ideais: 

 

- De preferencia com um homem medíocre. Os grandes homens em geral 
não são bons maridos. Demais, se os tais senhores grandes homens 
escolhem quase sempre abaixo de si, porque eu que na opinião de papai, 
sou mulher superior, não faria como eles, escolhendo marido que me fosse 
inferior? (RIBEIRO, 1998, p. 10) 
 
 

 No entanto, aos 22 anos, um evento modifica por completo a personalidade 

da protagonista da trama, a morte do pai, o mesmo que sempre a advertia de que o 

casamento era uma necessidade fisiológica. Lenita decide então viver na fazenda do 

coronel Barbosa, tutor de seu pai, no entanto, torna-se uma jovem extremamente 

sensível e com saúde abalada, desprende-se da ciência, dos livros e volta-se ao 

sentimentalismo. Fragiliza-se de uma forma geral, passa a ser acometida por medos, 

medo da solidão.  Com vômitos constantes e salivações, Lenita é medicada por um 

velho medico da família. Após dois dias de repouso, Lenita se dá conta de que está 

diferente, possui outros gostos, outras vontades, em outras palavras, uma espécie 

de transformação: 

 

E Lenita sentia-se outra, feminizava-se. Não tinha mais os gostos viris de 
outros tempos, perdera a sede de ciência: dentre os livros que trouxera 
procurava os mais sentimentais. Releu Paulo e Virgínia4, o livro quarto da 
Eneida5, o sétimo do Telêmaco6. A fome picaresca de Lazarilho de Tormes7 
fê-la chorar. (RIBEIRO, 1998, p. 15) 
 
 

Lenita então passa a exergar o mundo a sua volta com outros olhos, começa 

a prestar atenção em objetos ou partes de objetos que até então não lhe eram 

interessantes, um exemplo se dá quando em sua frente encontra-se uma estátua de 

bronze com formas masculinas de um gladiador, Lenita fica hipnotizada neste 

momento, em seguida experimenta uma sensação extasiante e condiciona um 

instante revelador: 

                                                           
4 Romance idílico de Bernardin de Saint-Pierre (1737-1814), escritor francês. 
5 Poema épico em 12 cantos de Virgílio (70-19 a.C.), poeta latino. 
6 As aventuras de Telêmaco, romance didático de Fénelon (1651-1715), prelado e escritor francês. 
7 Vida de Lazarilho de Tormes y de sus fortunas y adversidades, romance picaresco espanhol publicado 
provavelmente em 1554, de autor desconhecido.  
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E tinha ímpetos de comer de beijos as formas masculinas, esteriotipadas no 
bronze. Queria abraçar-se, queria confundir-se com elas. 
De repente corou até a raiz dos cabelos. 
Em um momento, por uma como intuspecção súbita, aprendera mais sobre 
si própria do que em todos os seus longos estudos de fisiologia. Conhecera 
que ela, a mulher superior, apesar de sua ponderosa mentalidade, com toda 
a sua ciência, não passava, na espécie, de uma simples fêmea, e que o que 
sentia era desejo, era a necessidade orgânica do macho. 
Invadiu-a desalento imenso, um nojo invencível de si própria. 
Robustecer o intelecto desde o desabrochar da razão, perscrutar com 
paciência, aturadamente, de dia, de noite, a todas as horas, quase todos os 
departamentos do saber humano, habituar-se o cérebro a demorar-se se, 
fadoga ma análise sutil dos mais abstrusos problemas da matemática 
transcendental, e cair de repente, como os arcanjos de Milton, do alto do 
céu no lodo da terra, sentir-se ferida pelo aguilhão da CARNE, espoliar-se 
nas concupiscências do cio, como uma negra boçal, como um animal 
qualquer… era a suprema humilhação. (RIBEIRO, 1998, p. 16-17) 

 

 

Em meio a esta revelação, observa-se um dos primeiros conflitos, a princípio 

de um lado tem-se uma mulher forte, decidida, altamente instruída e dona de si, de 

outro, um ser frágil, cedente, arrebatado pela imagem prazerosa que as formas do 

gladiador lhe proporcionam, rendida a uma força maior, a da carne, não é em vão a 

grafia desta em maiúsculas no texto original. O conflito se instaura pois até então 

Lenita não conhecia o significado da palavra fraqueza, mas ao mesmo tempo sente 

prazer pela idéia de ser domada pelo gladiador, de ser feminina, de ser em um 

determinado momento fraca.  

A partir daí, Lenita se revigora, se redescobre e no decorrer da história 

conhece Manuel Barbosa, filho do coronel. Aos poucos, os dois firmam uma 

amizade sólida que, com o passar do tempo vai se revelando uma forte paixão, um 

forte desejo, o da “carne”. Esse amor é marcado por encontros e desencontros, 

prazer e violência, desejo e sadismo, uma verdadeira batalha entre a carne e a 

mente. 

 

Nervosamente, brutalmente, foi despindo a Lenita: não desabotoava, não 
desacolchetava; arrancava botões, arrebentava colchetes. Quando a viu 
nua, fê-la reclinar-se sobre o musgo, dobrou-lhe a perna esquerda, apoiou-
lhe o pé em uma saliência de pedra, dobrou-lhe também o braço esquerdo, 
cuja mão, em abandono, foi tocar o ombro de leve, com as pontas dos 
dedos; estendeu-lhe o braço e a perna direita em linha suave e frouxa, a 
contrastar com a linha forte, angulosa, movimentada, do lado oposto. 
Desceu um pouco, deitou-se de bruços e, arrastando-se como um 
estélio................................................................................................................
..........................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
Lenita desmaiou em um espasmo de gozo ..................................................... 
..........................................................................................................................
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..........................................................................................................................
(RIBEIRO, 1998, p. 121) 

 

 A história caminha para um trágico desfecho a partir do momento em que 

Lenita encontra cartas de outras mulheres, guardadas por Manuel, o que a faz 

sentir-se traída, decidindo abandoná-lo. Estando ela grávida de três meses, casa-se 

com outro homem. Manuel, não suportando a traição, suicida-se, o que comprova o 

resultado final do duelo entre a carne e a mente. No início, triunfam os prazeres da 

carne, no trágico final, os desenganos da mente. 

Sobre o final trágico e a relação entre sexo e mente, Bulhões (2003, p. 75), 

aponta que 

 

não há como negar que o final trágico de A carne é o encerramento de uma 

lição segundo a qual a natureza última do desejo é a experiência da 

impossibilidade e da incompletude. Há, portanto, um essencial sentido de 

frustação no romance de Júlio Ribeiro, do qual se podem depreender vários 

fios de significação… A representação do erótico em A carne demonstra 

que a atividade sexual não se restringe a uma ocupação do corpo. Os 

motivos do corpo detectados revelam o exercício da imaginação, da 

expectativa, da curiosidade ansiosa e, por fim, o caráter degradante que 

encerra o movimento de busca. 

 

 

 A carne, no momento de sua publicação, exerce uma espécie de poder 

bilateral, atração e repulsa ao mesmo tempo, algo que se iguala ao dizer popular de 

que o proibido é mais atraente, no entanto continua uma leitura instigante na 

atualidade pois evidencia esta batalha interior do desejo intimo, de descobrimento e 

busca pelo corpo, claramente percebido em Lenita. É o entendimento do desejo 

literariamente exposto através de palavras que expressam uma zona da condição 

humana, sobrecarregada de tensões e desassossegos. A obra é uma espécie de  

espelho que reflete o desejo, o erotismo e o sexo nos seres racionais. 

 

 

4. O corpo 

 

Existe uma relação dicotômica entre sexo e corpo, uma completa 

dependência haja vista a impossibilidade de qualquer atividade sexual na ausência 

corpórea. O corpo, assim, pode ser considerado o instrumento do gozo, em que 

partes e órgãos específicos são responsáveis pelas sensações que geram prazer.  
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De acordo com Souza (2012, s/p), Freud8 aponta em sua obra Três ensaios 

de sexualidade, o próprio corpo como fonte primordial de prazer: 

 

[…] Foi no segundo dos "Três ensaios de sexualidade" das obras 
completas, que Freud postulou o processo de desenvolvimento 
psicossexual, o indivíduo encontra o prazer no próprio corpo, pois nos 
primeiros tempos de vida, a função sexual está intimamente ligada à 
sobrevivência. O corpo é erotizado, isto é, as excitações sexuais estão 
localizadas em partes do corpo (zonas erógenas) e há um desenvolvimento 
progressivo também ligado as modificações das formas de gratificação e de 
relação com o objeto […] (SOUZA, s/p, 2012) 
 

 

 Ainda segundo Souza (2012, s/p), Freud ressalta que a busca por prazer no 

próprio corpo apenas finda quando a adolescência é atingida, nesta fase o objeto de 

erotização ou desejo já não se encontra no próprio corpo e sim em um objeto 

externo ao indivíduo, o outro. A partir deste momento, garotos e garotas estão 

conscientes de suas identidades sexuais distintas e buscam maneiras de satisfazer 

seus desejos eróticos e sexuais.  

De acordo com Souza (2012, s/p), Freud pontua que a busca pelo prazer no 

próprio corpo acontece na infância e na pré-adolescência, não significando assim 

que após a adolescência o corpo não seja capaz de se auto-oferecer prazer, caso 

assim o fosse, o ato masturbatório não mais existiria. A personagem Lenita, por 

exemplo, aos seus vinte e dois anos, em uma mescla entre sonho e real protagoniza 

uma cena masturbatória que culmina em um desmaio, tamanho o prazer que seu 

corpo lhe proporciona:  

 

Colaram-se-lhe nos lábios os lábios do gladiador, seus braços fortes 
enlaçaram-na, seu amplo peito cobriu-lhe o seio delicado. 
Lenita ofegava em estremeções de prazer, mas de prazer incompleto, falho, 
torturante. Abraçando o fantasma de sua alucinação, ela revolvia-se como 
uma besta-fera no ardor do cio. A tonicidade nervosa o erotismo, 
manifestava-se em tudo, no palpitar dos lábios túmidos, nos bicos dos seios 
cupidamente retesados. Em uma convulsão desmaiou. (RIBEIRO, 1998, p. 
18) 
 
 

O corpo de Lenita é exigente, o desejo sexual, a vontade de colidir corpos 

parte dela, ou seja, a mulher aqui é um ser desejante, sensual, erótico, sua vontade 

se expressa em seu subconsciente através de sonhos que se mesclam com a 

                                                           
8 Mais conhecido como Sigmund Freud, foi um médico neurologista e criador da Psicanálise. Acreditava que o 
desejo sexual era a energia motivacional primária da vida humana. Suas ideias são frequentemente discutidas e 
analisadas como obras de literatura e cultura geral em adição ao contínuo debate ao redor delas no uso como 
tratamento científico e médico. Sua teoria é de grande influência para psicologia atual. 
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realidade, Lenita desmaia de prazer e o desejo aqui não advém de uma solicitação 

ou exigência masculina, a exigência parte do corpo de Lenita. 

Embora o corpo de Lenita lhe proporcione prazer, este é nitidamente colocado 

como incompleto, falho, “E o prazer que ela sentia revelava-o na respiração açoada; 

no hálito curto, quente; era um prazer intenso, frenético, mas... sempre incompleto, 

falho” (RIBEIRO, 1998, p.113), remetendo assim aos fundamentos de Freud, uma 

vez que o prazer de Lenita só se torna completo na presença do outro, no caso 

Barbosa.  

 

Retinham-na os braços robustos de Barbosa: em suas faces, em seus 
olhos, em sua nuca os beijos dele multiplicavam-se: esses beijos ardentes, 
famintos, queimavam-lhe a epiderme, punham-lhe lava candente no 
sangue, flagelavam-lhe os nervos, torturavam-lhe a carne. (RIBEIRO, 1998, 
p. 112) 
 

 

Na obra A carne, Júlio Ribeiro dá grande destaque ao corpo, este instrumento 

de prazer, quando se refere ao corpo de Lenita, detalhes minuciosos sobre as 

formas, traços e contornos são descritos e não seria exagero dizer que o corpo da 

personagem herda traços da perfeição clássica, uma vez que a obra faz diversas 

referencias a personagens da mitologia grega como a deusa Afrodite9 e o semi-deus 

Aquiles10. Há de se pensar se o nome da protagonista não seria uma referencia a 

Helena11 de Tróia, descrita como a perfeição em forma de mulher e tida como a mais 

bela figura feminina do mundo. Lenita é descrita nesta linha, com um corpo 

praticamente moldado que remete a sublimidade das estátuas gregas. 

 

Era uma formosa mulher. 

Moreno-clara, alta, muito bem lançada, tinha braços e pernas roliças, 
musculosas, punhos e tornozelos finos, mãos e pés aristocraticamente 
perfeitos, terminados por unhas róseas, muito polidas. Por sob os seios 
rijos, protraídos, afinava-se o corpo na cintura para alargar-se em uns 
quadris amplos, para arredondar-se de leve em um ventre firme, 
ensombrado inferiormente por velo escuro abundantíssimo. Os cabelos 
pretos com reflexões azulados caíam em franjinhas curtas sobre a testa 
indo frisar-se lascivamente na nuca. O pescoço era proporcionado, forte, a 
cabeça pequena, os olhos negros vivos, o nariz direito, os lábios rubros, os 
dentes alvíssimos, na face esquerda tinha um sinalzinho de nascença, uma 
pintinha muito escura, muito redonda. (RIBEIRO, 1998, p. 21) 

                                                           
9 Afrodite é a deusa do amor, da beleza e da sexualidade na mitologia grega. Sua equivalente romana é a deusa 
Vênus. (Conforme Grimal Afrodite é a Deusa do amor)  
10 Guerreiro mitológico e um semi-deus, o maior dos heróis gregos. Filho de Peleu e de Tétis, para que se 
tornasse imortal, sua mãe mergulhou-o no rio Estipe, segurando-o pelos calcanhares, que assim se tornou a 
única parte vulnerável de seu corpo. 
11 Na mitologia grega, Helena era filha de Zeus e de Leda, irmã gêmea da rainha Clitemnestra de Micenas, irmã 
de Castor e de Pólux e esposa do rei Menelau de Esparta.  
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As descrições do contorno do corpo de Lenita em A carne assumem o perfil 

de fonte de prazer, é o desvelar, despir e o provocar que a exibição do corpo sem 

vestes instiga. Este mesmo corpo é um objeto de contemplação erótica em que o 

desnudar gera um sentido de espetáculo a ser assistido e observado. 

Na obra observa-se uma criação erótica justamente por este ato de desnudar 

do corpo e não somente, também pelos movimentos executados por Lenita no 

momento em que se depara com um rio e decide banhar-se. Lenita protagoniza 

assim um mergulho carregado de erotismo e narcisismo12, uma espécie de auto-

descobrimento de suas potencialidades físicas.  

 

O lago era profundo, mas estreito. Lenita ia e vinha, de uma margem para a 
outra, do paredão ao açude, do açude ao paredão. Passava por sob o jorro 
e dava gritos de prazer e de susto ao choque duro da massa líquida sobre o 
seu dorso acetinado. 
Virava de costas e deixava-se boiar, com as pernas estendidas, com o 
ventre para o céu, com os braços alargados, movendo as mãos abertas, 
vagarosamente, por baixo da água. 
Voltava-se e recomeçava a nadar, rápida como uma flecha. 
Um calafrio avisou-a de que era tempo de sair da água. 
Saiu com o corpo arrepiado, gélido, a tiritar. Quedou-se ao sol, em uma 
aberta, esperando a reação do calor, soltando, torcendo, sacudindo os 
cabelos. De seu corpo desprendia-se um vaporzinho sutil, uma aura tênue, 
que a envolvia toda. (RIBEIRO, 1998, p. 21). 

 

Sobre esta passagem, Bulhões (2003, p. 173) ressalta que 

 

O ato é conscientemente elaborado. Lenita  está em realização auto-erótica 
e seu corpo é um objeto artístico conscientemente manipulado, plasmado 
conforme o ideal clássico de beleza. Ela é, a um só tempo, artista e modelo, 
escultor e escultura, procurando elaborar um quadro, palavra que remete 
tanto ao sentido amplo da visualidade quanto ao espírito da tela que se 
deve pintar. A descoberta erótica de Lenita, manifestação da pulsão sexual, 
atualiza-se na expressão artística a partir do apelo às artes plásticas na 
construção da visualidade de um corpo-estátua. 
 
 

Em relação ao aspecto corporal, cabe ainda destacar o uso que Júlio Ribeiro 

faz dos sentidos do corpo humano para exprimir uma sensação única. O autor 

praticamente se utiliza de todos os sentidos para transpor com palavras a 

intensidade do desejo e atração que Barbosa sente por Lenita e vice e versa. 

“Queria contemplar, comer com os olhos a plástica soberba do corpo da moça, ora 

em todo o esplendor da incandescente nudez, ora realçado pelos atavios, pelas 

extravagancias da moda” (RIBEIRO, 1998, p.119). Cabe apontar aqui a referência 

                                                           
12 Popularmente conhecido como "Complexo de Dora", descreve a característica de personalidade de paixão por 
si mesmo. 
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ao paladar acompanhada pelo verbo comer e seu duplo sentido, amplamente 

utilizado no linguajar coloquial com conotação sexual, que evidencia a relação entre 

o apetite oral de Barboza com o sexo. Lenita é tida como uma forma de alimento e a 

fome fisiológica aqui não é por comida e, sim, por sexo. O olfato é igualmente 

prestigiado por Júlio Ribeiro: “E aspirava com delícias, por entre os perfumes da 

mata, o odor de si própria, o cheiro bom de mulher moça que se exalava do busto” 

(RIBEIRO, 1998, p.20). Mais adiante, o uso do tato e da visão esboçam uma das 

passagens mais eróticas e sensuais do romance: 

 

Despia-a, punha-a na posição de Vênus de Milo, arranjava-lhe os braços, 
como conjecturam os sábios terem estado os da estátua; enrolava-lhe um 
lençol de volta aos quadris, arrufava-lho, em pregas suaves, em 
panejamentos artísticos. 
Depois arrancava-lhe esse último vestuário, mudava-lhe a atitude: erguia-
lhe o busto, avançava-lhe a arca do peito, fazia sobressair o relevo insolente 
dos seios erguidos e duros. 
Por meio de um refletor poderoso focava, dirigia a luz branca de uma 
lâmpada belga, fazia cair sobre a moça uma toalha de reflexos suaves e 
vivos, cientificamente combinados. 
Afastava-se, aproximava-se, tornava a afastar; mirava, estudava, gozava à 
Lenita, como Pigmalião à Galatéia13, como Michelângelo ao Moisés14. 
(RIBEIRO, 1998, p. 119). 

 

Aqui, percebe-se nitidamente a maneira com que Lenita entrega-se a 

Barbosa, por completo, Barbosa faz de seu corpo o que bem quer, o que lhe é mais 

prazeroso, não apenas ao toque, como também aos olhos, o que é conveniente a 

sua vontade. Uma relação de domínio por parte de Barbosa e submissão pela de 

Lenita, juntos em um uníco propósito, o prazer. O corpo de Lenita assim torna-se um 

objeto de perversão ou devassidão, promotor de prazer, mas ao mesmo tempo, uma 

fascinante peça de arte, admirada e contemplada por Barbosa. Edoardo (2009, p. 1), 

afirma que o corpo é “capaz de seduzir, excitar e satisfazer diferentes tipos de 

desejos. Força, pela sua potência, uma postura voyeurística15 diante dele, o que 

ativa, naturalmente, a ideia de erotismo, nada mais que a sublimação de um desejo 

por algo ou alguém.”  

Desta forma, chega-se a conclusão de que o corpo está no centro de toda e 

qualquer atividade erótica ou sexual, é a partir das potências do corpo que advêm 

todas as relações subsequentes no tocante sexualidade. Assim sendo, não há de 

                                                           
13 O rei ou escultor legendário Pigmalião enamorou-se de uma estátua (Galatéia), à qual Vênus deu vida. 
14 Escultor, pintor, arquiteto, engenheiro e poeta italiano (1475-1564), autor das estátuas de Moisés, Aurora, etc. 
15 Relativo à voyeurismo, patologia que consiste na obtenção de prazer sexual pela observação dissimulada de 
cenas de cariz íntimo ou erótico. 
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ser surpresa o fato de Júlio Ribeiro citar, descrever e esmiuçar o corpo de Lenita, 

este é uma peça chave na trama. 

 

5. O desejo, o erotismo, o sexo 

 

O sexo representado na obra A carne, é resultante de uma mescla entre 

desejo e erotismo que culmina no ato sexual. No entanto é importante salientar que 

tais elementos não necessariamente se equivalem homogeneamente, são distintos, 

sexualidade não é o mesmo que erotismo e vice versa.  Paz (1999) afirma que “o 

erotismo é sexual, a sexualidade não é erotismo”. Bataille (2004) em sua obra O 

erotismo pontua que “o erotismo é um aspecto da vida interior do homem” (p. 45), 

mais adiante afirma que o “sexo é animal, só corpo. Erotismo é humano, é interno, é 

sensível” (p.46), em um primeiro momento a palavra erotismo pode ser confundida 

com sexo ou sexualidade, pois remete aos prazeres da carne, ao gozo, mas Bataille 

sustenta a idéia de que o erotismo não é o sexo por simples sexo, mas um elemento 

interior, singular, que parte de dentro para fora, uma ação consciente e proposital. 

Seguindo esta linha de pensamento Paz (1999) reitera que 

 

[...] os atos eróticos são instintivos: ao realiza-los, o homem se cumpre 

como natureza. Essa idéia é um lugar-comum, mas um lugar-comum 

paradoxal: nada mais natural do que o desejo pelo sexo; nada mais natural 

que as formas em que se manifesta e se satisfaz. Mesmo em suas 

expressões mais simples e cotidianas – a satisfação do desejo, brutal, 

imediata e sem consequências – o erotismo não se deixa reduzir à pura 

sexualidade animal. Entre ambos existe uma diferença que não sei se devo 

chamar de essencial. Erotismo e sexualidade são reinos independentes, 

embora pertençam ao mesmo universo vital. Reinos sem fronteiras 

indefinidas, mutantes, em mútua interpenetração, sem jamais se fundir 

inteiramente. O mesmo ato pode ser erótico e sexual, realizado por um 

homem ou animal. A sexualidade é geral; o erotismo, singular [...]  (PAZ, 

1999, p. 21). 

 

 

 Desta forma, o desejo pode ser considerado como força motriz precursora de 

todo o universo sexual, é o impulso primordial para o ato erótico e sexual. Em A 

carne um misto desses elementos é perceptível em inúmeras passagens da trama, a 

sequência desejo, erotismo e sexo é uma constante no romance. 

 

E, contudo, era real, ali estava: ele sentia-lhe a carne quente, dura, palpava-
lhe a pele híspida pelo desejo, escutava-lhe o estuar do sangue, e o pulsar 
do coração. 



14 

 

Um tropel de idéias desordenadas agitou-se-lhe, confundia-se-lhe no 
cérebro excitado; o raciocínio ausentou-se, venceu o desejo, triunfou a 
sugestão da carne. (RIBEIRO, 1998, p. 111-112) 

 
 

A representação do desejo aqui é nítida, uma força que altera e influencia 

todas as partes, órgãos e componentes do corpo humano, sangue, coração, e 

cérebro. Um impulso capaz de desordenar as ideias e extinguir o raciocínio, 

prevalecendo no final apenas essa vontade, este desejo, o da carne.  Dando 

sequência na trilogia desejo, erotismo e sexo, tem-se a ação por meio de atos 

eróticos, agressivos e ao mesmo tempo delicados “[...] segurou-lhe a cabeça com a 

mão esquerda, e, nervoso, brutal, colocou-lhe a boca na boca, achatou os seus 

bigodes ásperos de encontro aos lábios macios dela, bebeu-lhe a respiração” 

(RIBEIRO, 1998, p. 112).  

Faz-se também necessárias duas observações, uma no que tange à 

representação instintiva do desejo, Júlio Ribeiro coloca o homem como um animal 

sedento de libido que faz uso da força em busca do sexo, Barbosa é movido pela 

excitação que o momento proporciona, age sob o controle de uma força irresistível, 

o instinto sexual, enfocando mais uma vez o desejo como uma força avassaladora.  

 

Cada vez mais fora de si, mais atrevido, ele desceu à garganta, chegou aos 
seios túmidos, duros, arfantes. Osculou-os, beijou-os, a princípio respeitoso, 
amedrontado, como quem comete um sacrilégio; depois insolente, lascivo, 
bestial como um sátiro. Crescendo em exaltação, chupou-os, mordiscou-
lhes os bicos arreitados. (RIBEIRO, 1998, p. 112). 
 

 

Outra observação que se faz importante dá-se quanto ao duplo poder 

exercido pelo corpo, em certos momentos o corpo é o dominador, controla todas as 

ações, posições, modos de atingir o prazer, mas em outros, é dominado 

involuntariamente, não resiste aos manuseios, ao tocar dos corpos, ao cheiro e 

mesmo em uma tentativa de resistir, a entrega ocorre: 

 

- Deixe-me ! Deixe-me ! Assim não quero ! Implorava, resistia Lenita, com 
voz quebrada, ofegante, esforçando-se por escapar, e presa, todavia, de 
uma necessidade invencível de se dar, de se abandonar. 
De repente fraquejaram-lhe as pernas, os braços descaíram-lhe ao longo do 
corpo, a cabeça pendeu-lhe, e ela deixou de resistir, entregou-se frouxa, 
mole, passiva. Barbosa ergueu-a nos braços possantes, pô-la na cama, 
deitou junto dela, apertou-a, cobriu-lhe os seios macios com o peito vasto, 
colou-lhe os lábios nos lábios. 
Ela deixava-o fazer, inconsciente, quase em delíquio, mal respondendo aos 
beijos frementes que a devoravam. (RIBEIRO, 1998, p. 112) 
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Lenita aqui, mesmo com o medo e receio do primeiro coito como coloca o 

narrador da história (p.112), é dominada literalmente, não apenas pela força 

masculina exercida sobre ela, mas pelo modo com que Barbosa a toca e acima de 

tudo pelo seu próprio desejo.  

Sobre dominação, cabe ainda ressaltar as densas relações de poder 

inerentes à sexualidade, o próprio corpo feminino passa por esta ótica em um 

ambiente patriarcal, a princípio pertence ao pai, após o casamento ao marido, desta 

forma, sem o controle da própria sexualidade, a mulher era tida tanto na sociedade 

quanto na literatura do final do século XIX como objeto de prazer do homem, neste 

sentido A Carne realmente pode ser considerado um divisor de águas, pois mostra o 

corpo da mulher como objeto de prazer para a própria mulher, embora Lenita 

dependa de Barbosa para que seu prazer se complete, fica bem claro na obra que 

ela não se relaciona com Barbosa para apenas satisfazê-lo, mas acima de tudo 

satisfazer a si mesma, uma necessidade demandada por seu corpo. “Tremores 

súbitos percorriam os membros da moça; seus pelos todos hispidavam-se em uma 

irritação mordente e lasciva, dolorosa e cheia de gozo” (RIBEIRO, 1998, p. 09). 

 Um outro aspecto que não poderia deixar de ser mencionado, dá-se quanto 

ao comportamento sádico de Lenita, em vários momentos a protagonista da história 

demonstra sentimentos e atitudes sádicas, em verdade como o próprio narrador fala, 

Lenita se tornara cruel: “Ficara cruel: beliscava as crioulinhas, picava com agulhas, 

feria com canivete os animais que lhe passavam ao alcance” (RIBEIRO, 1998, p. 

30). Mais adiante, Lenita transfere esse comportamento para o âmbito sexual, em 

uma passagem em que um escravo é preso por ter fugido, Lenita apresenta um 

interesse incomum em assistir aos castigos impostos ao negro. “Folgava imenso 

com a ocasião talvez única que se lhe apresentava, comprazia-se com volúpia 

estranha, mórbidas nas idéias das contrações de dor, dos gritos lastimados do negro 

misérrimo que não havia muito lhe despertara a compaixão” (RIBEIRO, 1998, p. 30). 

Há um destaque para com a intensidade dos movimentos aplicados sobre o escravo, 

sobre a dor gerada por estes golpes e as sensações de pleno prazer sentidas por 

Lenita. O efeito desta intensificação das sensações se direciona ao ápice ou clímax 

de ambas as situações, a do escravo quando aplica-se salmoura sobre os 

ferimentos da pele, atingindo o extremo da dor que o leva ao desmaio, e por parte 

de Lenita ao assistir esta sessão de tortura atinge o auge do prazer e histeria: 
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“Lenita sentia um como espasmo de prazer, sacudido, vibrante; estava pálida, seus 

olhos relampejavam, seus membros tremiam” (RIBEIRO,1998, p. 34). 

 É importante pontuar que esta histeria como um todo está relacionada ao 

forte desejo erótico e ao sadismo. A própria personagem chega a esta conclusão: 

 

Analisava a crise histérica, o erotismo, o acesso de crueldade que tivera. 
Estudava o seu abatimento atual irritadiço, dissolvente, cortado de desejos 
inexplicáveis. Surpreendia-se amiudadas vezes a pensar sem o querer no 
filho do coronel, nesse homem já maduro, casado, a quem nunca vira; 
sentia que lhe pulsava apressado o coração quando falavam nele em sua 
presença. 
E concluía que aquilo era um estado patológico, que minava um mal sem 
cura. (RIBEIRO, 1998, p. 35). 
 

 

 Cabe ainda apontar que todas estas manifestações de desejo no campo do 

imaginário e das alucinações mescladas com situações masturbatórias reais voltam-

se a vontade de ter a presença de Barbosa, este ao chegar a fazenda torna todas as 

situações criadas e alucinadas por Lenita passíveis de se concretizarem, e de fato é 

o que ocorre, a partir do momento em que Barbosa adentra a trama, os momentos 

eróticos do romance intensificam-se e culminam nas inúmeras situações já descritas 

no presente artigo. 

 Desta forma Júlio Ribeiro construiu uma personagem carregada de elementos 

eróticos e sexuais. Com a combinação entre desejo, erotismo e sadismo, Lenita 

pode ser considerada uma das personagens mais eróticas e sensuais da literatura 

brasileira, uma vez que obtem prazer em si própria e o complementa no outro, com 

um único fim, o que a carne lhe proporciona, o prazer. 

 

6. Considerações finais 

 

O presente trabalho procurou analisar a representação do comportamento 

sexual da personagem Lenita em A carne, de Júlio Ribeiro, romance naturalista que 

aborda as manifestações no campo da sexualidade humana e ao mesmo tempo 

serve como uma espécie de afrodisíaco para seu leitor, capaz de despertar ou 

estimular o desejo. Em suma, um livro sobre o desejo e para o desejo.  

Algumas conclusões a respeito de Lenita foram obtidas após esta análise, na 

primeira delas pode-se dizer que Lenita é uma precursora de um tipo de construção 

de personagem que viria apenas no século posterior, completamente diferente do 
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que se tinha na literatura anterior, uma personagem destoante em inúmeros 

aspectos, intelectual, financeiro, físico e principalmente sexual. Uma mulher que 

clama por sexo, extremamente erótica e desejante, redescobre seu corpo através da 

sexualidade e seu desejo parece não findar. Completamente díspar da figura 

feminina submissa representada até então na literatura no final do século XIX. O 

sexo de Lenita é pelo mais puro prazer, para saciar os desejos da carne e não para 

a simples procriação ou imposição masculina. Uma reviravolta no modo de enxergar 

a mulher. Assim, Lenita é uma personagem de uma ação sexual com poucos 

precedentes na literatura brasileira e representa uma figura avançada e emancipada 

do tempo. 

Esta análise também permitiu uma reflexão sobre a experiência da mulher 

que por meio das palavras, ou seja, pela representação escrita, aponta para o 

surgimento de um novo “eu” feminino, que aflora na produção literária. Uma mulher 

que busca sua identidade não somente em questões ideológicas, históricas e 

sociais, mas também a partir de seu próprio corpo. 
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