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Considerações iniciais  

 o erotismo deriva de impulsos sexuais, mas é capaz de 

ultrapassá-los e de se revelar mesmo em contextos onde é grande a 

repressão à sexualidade, mesmo em casos de extrema sublimação dos 

impulsos sexuais.                                  

     

 Lúcia Castello Branco  

  
 

 Tabus e mitos que estão relacionados à sexualidade feminina, ora tratam sobre a 

obscuridade da história perante a figura feminina, ora traz à luz questões voltadas pela 

repressão sexual e as raízes que de certa forma se estabeleceram na conjuntura cultural e 

social por meio  da vergonha,  da culpa, do desconforto, das proibições e da tensa 

relação com seu corpo e sexualidade.  Sabe-se que a sexualidade feminina sempre fora 

vigiada, controlada e contida, tanto pelas instituições religiosas, e pelo Estado, 

detentores do poder sob a sociedade, os quais asseveravam os padrões, as normas e leis 

que controlavam os comportamentos, sobretudo, a exemplo do feminino.  

 Ao focalizar o fato histórico da época colonial ao império em que ascensão do 

cristianismo ditava as regras comportamentais para serem seguidos, uma vez que a 

sociedade absorvia determinados comportamentos alicerçados por meio de uma conduta 

moralizante por tratarem práticas que estivessem fora do que era aceitável pela 

instituição, eram considerados imorais e repudiados socialmente por não seguirem 

regras impostas que tinham como eixo central a reprodução controlada e vigiada; A fim 

que o sexo fosse realizado dentro do matrimônio com o intuito de reproduzir e o prazer 

sendo reduzido como pecaminoso.  

 Mary del Priore (2014) postula como “o corpo feminino, associando-o a um 

instrumento do pecado e das forças diabólicas que ele representava na teologia cristã” ( 

DEL PRIORE, 2014, p.28),  foi  sendo incorporada na sociedade, uma imagem do corpo 
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feminino como perigoso, uma vez que a sexualidade feminina de acordo com Beauvoir 

(2016) foi considerada clandestina, tomada como posse do outro, alicerçando o poder 

por meio da manutenção do masculino sob o feminino, a exemplo de subjugá-la, 

inferiorizá-la e o silenciamento a condição da mulher.  Assim, Emanuel Araújo (2007) 

dialoga, no que diz respeito que “a todo-poderosa Igreja que exercia forte pressão sobre 

o adestramento da sexualidade feminina” (ARAÚJO, 2007, p.45), sobretudo, assevera 

que, 

Esse era o estereótipo, o bom modelo, o comportamento que se 

esperava no despertar da sexualidade feminina. Claro que as coisas 

nem sempre se passavam assim, e o esforço feito para que tudo 

corresse conforme o previsto indica de saída, contrario sensu, que a 

explosão do desejo da mocinha virgem à senhora casada era não raro 

difícil, muito difícil mesmo, de controlar. Das leis do Estado e da 

Igreja, com frequência bastante duras, à vigilância inquieta de pais, 

irmãos, tios, tutores, e à coerção informal, mas forte, de velhos 

costumes misóginos, tudo confluía para o mesmo objetivo: abafar a 

sexualidade feminina que, ao rebentar as amarras, ameaçava o 

equilíbrio doméstico, a segurança do grupo social e a própria ordem 

das instituições civis e eclesiásticas. (ARAÚJO, 2007, p.45) 
 

 

 Posto isto, a influência sob a condição feminina reverbera em seu corpo e no 

tratamento com sua sexualidade, um estereótipo que investe no modelo que 

disciplinariza por meio de um discurso alicerçado como eixo centralizador de 

moralidade “afastando-a de seu próprio corpo” (DEL PRIORE, 2014, p.32).  Dessa 

maneira, os tabus criados para controle da sociedade, destaca-se a masturbação 

feminina, a qual será tratada aqui.  Del Priore (2014) diz que o obscuro objeto de desejo, 

“a vagina só podia ser reconhecida como órgão de reprodução, como espaço sagrado 

dos “tesouros da natureza” relativos à maternidade. Nada de prazer” (DEL PRIORE, 

2014, p.32).  

 A coibição do prazer foi reduzida à obscuridade e ao pecado, “o que se procura é 

cercear a sexualidade, reduzindo ao mínimo as situações de prazer” (DEL PRIORE, 

2007, 43), já que o prazer era restrito pelo controle, as interdições proibiam que a 

mulher tivesse contato com seu íntimo, pois  representa como a repressão sexual por 

meio da “(...) Moderação, freio dos sentidos, controle da carne (ARAÚJO, p.52); uma 

vez que a iniciação erótica da mulher não é fácil, de acordo com Beauvoir (2014) 

devido a diversos fatores, tais como uma educação pautada a serviciência ao homem,  o 

pecado da carne, o sentimento de culpa e  a vergonha do seu corpo.  Vejamos,  
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[...] quando seu erotismo se transforma e invade toda a carne, o 

mistério vira angústia: ela suporta a perturbação como se  tratasse de 

uma doença vergonhosa; não é ativa: é um estado, e nem mesmo em 

imaginação ela pode livrar-se  dela por uma decisão autônoma; não 

sonha com pegar, amassar, violentar: é espera  e apelo; sente-se 

dependente; e em perigo na sua carne alienada (BEAUVOIR,  2016, 

p.69).  

 

 

Além do mais, “torna-se aquilo de que se deve ter vergonha. Aquele “inferno” 

que é preciso coibir, refrear, moderar, dissimular, ocultar e disfarçar. Como escreveu o 

escritor Bataille, “o sexo, nos humanos, é erotismo e este é impossível sem as 

interdições e as transgressões” (CHAUÍ, 1991, p.16).  Assim, o prazer da carne tornou-

se um pecado, por despertar sentidos prazerosos, em virtude da iniciação da 

masturbação feminina que é uma prática recriminada, sendo também considerada tabu 

em torno da descoberta da sexualidade, do desejo e do prazer feminino.  

O levantamento histórico posto em discussão anteriormente faz um diálogo para 

que se possamos compreender como o erotismo foi enxergado durante as civilizações, 

tanto pelas instituições sociais, detentoras de poder, as quais construíram em torno da 

iniciação sexual feminina, o tabu por meio da repressão sexual que esteve como eixo 

central ao interditar, proibir e controlar o corpo feminino asseverando o direito apenas 

de (re)produção. Levando em consideração Bataille (1987), a imposição da interdição 

pelas instituições (Igreja e Estado), isto é, a normatização buscava impedir a 

manifestação do desejo carnal, sobretudo das mulheres que cristalizava sua condição 

por meio da anulação do seu desejo e da tentação da carne. Posto isso, vale salientar, 

que “a essência do erotismo reside na inextrincável associação entre o prazer sexual e o 

proibido. Nunca, humanamente, a proibição surge sem a revelação do prazer e nunca o 

prazer surge sem o sentimento de proibição” (1987, p.96). 

Assim, lança-se mão da antologia Geração 90: os transgressores (2003), 

organizado por Nelson de Oliveira, destacando-se a escritora Ivana Arruda Leite como 

uma das novas representantes da literatura brasileira, sobretudo, por retratar 

personagens femininas que desafiam os tabus postos à mulher, tais  como, a 

sexualidade, a maternidade, o envelhecimento, dentre outros; bem como, postulam-se 

problemáticas que envolvem as relações de gênero presentes em suas produções.  

Além do mais, a presença do corpo feminino é uma característica marcante nas 

suas narrativas, por essa razão, destaca-se a personagem protagonista do conto Romã, 

inserido na antologia de contos Histórias da mulher do fim do século (1997). Na trama, 

Anais do VII Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 27 a 29 de novembro | 2019 | ISSN 2447-5416 

 



ela experimenta a sensação e o prazer ao tocar em seu próprio corpo, ao saborear o 

sangue, ao aguçar e manifestar seus sentidos mediante o autoconhecimento e 

emancipação desse corpo e ao expressar discursivamente a materialidade do desejo pela 

experimentação. 

Elegeu-se o corpo erotizado, categorizado na tipologia do corpo apresentado 

pela pesquisadora Xavier (2009), objetivando analisar o descortinamento da sexualidade 

feminina como potência transgressora sobre o seu próprio corpo, a fim de subverter o 

tabu que a rodeia para romper esse silenciamento e liberar o prazer contido através da 

experiência do seu corpo pelo erótico. Para fundamentar a discussão, recorremos às 

contribuições de Bataille (1987), Foucault (2013), Beauvoir (2016), Del Priore (2014), 

dentre outros.  

 

1 A descoberta do corpo feminino   

Xavier (2007) e Del Priore (2014) dialogam sobre as transformações da 

intimidade que sucederam nos 70, por meio da “Revolução sexual”. Ambas 

pesquisadoras pontuam que a determinada época defende o “direito ao prazer”, sendo 

assim, “Foi ao longo dos anos 70, com os movimentos pela valorização das minorias 

que a questão da mulher começou a mudar de forma” (DEL PRIORE, 2014, p.179), 

mesmo com a liberação sexual, ainda permanecia tabu a masturbação feminina. Assim, 

“É importante observar que esta liberação do corpo como fonte de prazer caminha 

paralelamente à liberação sócio-existencial das mulheres no nosso contexto 

androcêntrico, mostrando que a liberdade só se conquista em todos os planos” 

(XAVIER, 2007, p.156). 

 Nesse sentido, as transformações não refletiram apenas no plano social, mas 

também na literatura (cinema, revista, mídia) a experimentação da erotização, a 

descoberta do corpo e da sexualidade feminina; O investimento do erotismo como 

ruptura nas produções, Soares (1990) postula que “A intensificação do investimento 

poético no erotismo pelas escritoras brasileiras parece-me ter muito a ver com esse 

momento de forte trabalho  de conscientização da necessidade de ruptura dos 

paradigmas masculinos repressores” (SOARES, 1990, p.57). 

 Percebe-se que a representação do corpo erotizado na prosa adquire notoriedade 

nos últimos anos, por tratar da ruptura do silenciamento sobre os “prazeres do corpo”, 

segundo assevera Xavier (2007).  Dessa maneira, lança-se mão em analisar por meio da 
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personagem protagonista (sem nome), a erotização como experimentação e potência 

transgressora presente na narrativa.   

A escritora Ivana Arruda Leite utiliza-se da intencionalidade em tratar sobre 

questões voltadas para o feminino e religiosidade. A sexualidade é abordada de forma 

mais aberta, visto que as relações de liberdade, de emancipação e os direitos da mulher; 

se faz presente ao retratar através da personagem o descortinamento da descoberta do 

seu corpo. Ao discutir sobre a tematização da masturbação feminina, a narrativa 

possibilitou uma leitura crítica interpretativa ao questionar os valores, normas e regras 

comportamentais sob a condição da mulher e o contexto a qual a personagem está 

inserida (Igreja).  Leite propõe na sua narrativa um novo modelo de feminilidade e 

emancipatório.    

Na trama, a personagem experimenta a sensação e o prazer ao tocar em seu 

próprio corpo, ao saborear o sangue, ao aguçar e manifestar seus sentidos mediante o 

autoconhecimento e emancipação desse corpo ao expressar discursivamente a 

materialidade do desejo pela experimentação. Inicia-se “Sentada no último banco da 

capela, a menina enfiava as mãos por baixo da saia do uniforme azul-marinho. Suas 

coxas eram lindas e eram duas! Podiam separar-se até o infinito, mas na origem se 

juntavam numa coisa só, altar da transformação.  Sentia-se ela própria corpo e sangue 

de Jesus” (LEITE, 2014, p.56),   percebe- se como o erotismo se faz presente por meio 

da descoberta do seu corpo, ao se tocar, desperta sensações até então (des)conhecida 

pela personagem, a narrativa desvela os sentidos e o extinto repressivo; Dessa maneira, 

mostra como a metáfora do corpo, aqui, torna-se um símbolo de apreciação 

emancipatória. Mas também, “(...) um corpo que vive sua sexualidade plenamente e que 

busca usufruir desse prazer, passando ao leitor, através de um discurso pleno de 

sensações, a vivência de uma experiência erótica” (XAVIER, 2007, p.157).  

A personagem subverte os valores tradicionais que rodeiam a masturbação 

feminina, vejamos o seguinte fragmento:  

Devagar molhava a mão no húmus e apertava com os dedos o botão 

que havia ali. Depois depositava na língua a estranha comunhão. Cor-

de-rosa claro e cor-de-rosa escuro. Com a ponta do indicador escavava 

o umbigo para encontrar ali o rubi que escondera um dia. Não se 

atrevia a tirá-lo de lá. Ninguém podia. Pela escarpa das costelas 

chegou ao topo das montanhas adolescentes, guardo-as inteiras na 

palma da mão. Como quem faz a lição de casa, desenhou lentas 

espirais ao redor do bico dos seios (LEITE, 2014, p.56). 
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 É evidente a entrega da personagem, principalmente por incorporar através do 

seu corpo, isto é, a retomada da consciência de si mesma e da liberação do seu prazer. 

Percebe-se como ela descobre e sente suas curvas e os contornos; mostrando o poder de 

sedução que permeia sua corporeidade, mas também a personagem transitória de 

menina à mulher por sentir dona do prazer e do seu corpo. As metáforas empreendidas 

no narrativa tais como a “comunhão”, “Rubi” e “chegou ao topo das montanhas 

adolescentes”, ao mesmo tempo da descoberta do seu corpo, a personagem não sente 

mais que pertence aquele espaço, uma vez que provou do prazer, a comunhão tornou-se 

estranha, por não fazer mais sentido aquele corpo, que não está mais em comunhão em 

receber o corpo de cristo, tornando-se, assim  um corpo sacrificado ao romper com os 

rituais sagrados. 

 Além do mais, o “Rubi” tem a simbologia de ser fonte de energia e vitalidade. 

Pode-se realizar esse diálogo por se tratar da preciosidade da paixão que está guardada 

como fonte de energizar a personagem, como ela diz “ninguém pode pegá-la”, porque 

beneficia seu ser tanto por trazer positividade quanto limpar seu corpo. O rubi presente 

na narrativa pode ser interpretado como purificação de si próprio pela experimentação 

do prazer que não a subjuga por permitir energizar seu corpo.  

Diante disso, a personagem percorre seu corpo chegando ao “topo das 

montanhas adolescentes”, o qual evidencia que seu corpo está formado e os seios 

também. Com isso, ela se permite tocar em seus seios provocando prazer. A 

sensibilidade do tato é explorada pela personagem ao percorrer também “Os minúsculos 

pelos ao redor pareciam tufos de grama nova. Depois foi descansar nas axilas, o buraco 

que esconde o cheiro. Estava morno, o buraco. Para além das axilas, os braços, católicos 

braços, escoteiros, incansáveis braços de menina” (LEITE, 2014, p.56- 57). 

 Levando em consideração que a condição da mulher se transformou ao longo 

das épocas, mesmo que ainda haja uma opressão sob esses corpos, mas a figura da 

mulher tornou-se dona do seu corpo, de fato os anos 60 e 70, trouxeram contribuições 

significativas pelo movimento feminista que provocou uma desestabilização na 

sociedade regida pela forte projeção do patriarcalismo sob o feminino.  A personagem 

vem na contramão da mulher tradicional, em que a masturbação era considerada prática 

pecaminosa e por não está no plano da reprodução. De acordo com Araújo (2007),  

 

A mulher estava condenada, por definição, a pagar eternamente pelo 

erro de Eva, a primeira fêmea, que levou Adão ao pecado e tirou da 

humanidade futura a possibilidade de gozar da inocência paradisíaca. 
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Já que a mulher partilhava da essência de Eva, tinha de ser 

permanentemente controlada (ARAÚJO, 2007, p.46) 

 

  Assim, a escritora explora o espaço religioso como objetivo de romper por meio 

da erotização do corpo feminino, enquanto sagrado para instituição, viabilizando um 

distanciamento da disciplinarização que busca controlar através de um discurso 

religioso a interdição do que não aceitável (masturbação) tido como sujo, pecado e 

errado.  Assim, temos na narrativa uma abertura para experimentação do prazer sem 

pudores, pois a personagem não nega sua sexualidade, como também não se intimida 

por estar em um ambiente religioso. Temos presente uma forte transgressão da 

personagem, uma vez que “o cristianismo elaborou um mundo sagrado, donde estão 

excluídos os aspectos horrendos e impuros” (BATAILLE, 1987, p. 89), desse modo a 

profanação está relacionada a essa indiferença que a instituição religiosa impôs 

socialmente, visto que o erotismo foi negado por está associado ao profano. A situação 

presente na narrativa é uma tensa relação entre o profano e o sagrado de acordo com 

Bataille (1987), o desejo é direcionado a ruptura por meio da experimentação do corpo, 

em que flui o prazer, sendo considerado uma transgressão romper com o pensamento 

cristão e ignorar a castidade imposta à mulher.  

 Nesse sentido, o erotismo foi condenado pela religiosidade segundo Bataille 

(1987), a exemplo da interdição (impulsos sexuais), pois o sacrifício para mulher era 

abdicar de tudo que pudesse despertar a carne, porque o prazer da carne era um pecado 

carnal, por isso a mulher não podia ceder as tentações para não se perder. Mas, aqui, 

temos uma ironia que sobressai na narrativa, sendo uma característica muito comum na 

produção literária de  Leite, e que se materializa na narrativa em estudo quando há uma 

tessitura de um enredo que traz um espaço conservador como a Igreja, local esse que a 

personagem espera para confessar e inicia o desabrochar do seu corpo.  

 Mediante o desabrochar do corpo da personagem que desperta e manifesta pelo 

seu corpo a experimentação de sensações, vale salientar que “Ao final dos braços, as 

mãos, dez segredos guardados em cada uma. Olhando por cima dos ombros, o rosto, 

sorrindo meio de lado. Parecia o rosto de uma santa” (LEITE, 2014, p.57). Ao comparar 

a uma santa à personagem rompe com sexto mandamento não pecar contra a castidade, 

infere-se, aqui, uma mulher que está prestes a se confessar ao padre seus pecados, um 

deles é a deflagração do seu prazer.  
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Sendo assim, “Quando chegou sua vez, levantou-se e foi até o confessionário. 

Sua mão cheirava a romã. Ela poria a romã bem pertinho do nariz do padre para que ele 

sentisse o perfume enquanto ouvisse seus pecados” (LEITE, 2014, p.57). A personagem 

desafia a norma ao transgredir de forma desafiadora e se impor por meio de uma postura 

irônica ao enfrentar a figura do masculino, no caso o padre.  

Vejamos, aqui, que o ato de confessar, de acordo com Foucault (2013): 

 

[...] à confissão um papel central na ordem dos poderes civis e 

religiosos. A própria evolução da palavra “confissão” e da função 

jurídica que designou já é característica: da “confissão”, garantia de 

status, de identidade e de valor atribuído a alguém por outrem, 

passou-se à confissão como reconhecimento, por alguém, de suas 

próprias ações ou pensamentos. O indivíduo, durante muito tempo, foi 

autenticado pela referência dos outros e pela manifestação de seu 

vínculo com outrem (família, lealdade, proteção); posteriormente 

passou a ser autenticado pelo discurso de verdade que era capaz de (ou 

obrigado a) ter sobre si mesmo. A confissão da verdade se inscreveu 

no cerne dos procedimentos de individualização pelo poder.  

(FOUCAULT, 2013, p.67) 
  

Nesse sentido, a personagem no ato da confissão rompe com a produção do 

discurso “verdadeiro sobre o sexo” (FOUCAULT, 2013, p.72), transgredindo o interdito 

ao despertar/oferecer ao padre por meio das suas mãos o cheiro de Romã afrodisíaco, 

em que desperta tanto paixão como também fecundidade e fertilidade, sendo visto como 

símbolo religioso desde da antiguidade, para o cristianismo o Romã significa  a 

virgindade de Maria. Leva-se em consideração que apesar de ser católica, a 

personagem, confessa por meio do cheiro das suas mãos (cheiro do pecado) a 

experimentação do seu prazer, mostrando ao padre que abdicou das convenções sociais 

(submissa, casta, santa, pura) que impõe um comportamento aceitável regulamentado e 

controlado para a mulher. 

 A personagem desafixar-se da imagem construída tradicionalmente para mulher 

pautada pela alienação religiosa que continha em si o desejo de forma que anulasse 

vestígios para não tentar os prazeres canais. Assim, percebemos, que o desejo emerge e 

pulsa intrinsecamente ligado pela emancipação que rompe com tradicional que 

continham os impulsos femininos. Portanto, a personagem como já mencionamos vai 

em contramão do discurso opressor que subjugava o feminino, a mesma propõe um 

discurso feminino transgressor que desmitifica o tabu que cerceia a masturbação.  

  

Considerações finais 
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 Diante da análise posta, a intencionalidade da escritora Ivana Arruda Leite ao 

escolher ambientação religiosa, desenvolvendo uma situação em volta do feminino e a 

tematizar o tabu da masturbação tida como prática pecaminosa cristalizada socialmente 

e culturalmente; viabiliza uma discussão pertinente, que despertou a análise neste artigo 

de como a intimidade era vista como algo obscura tanto em praticar, quanto em falar 

sobre o assunto; e, com a transformação por meio da descoberta do corpo feminino 

presente na narrativa traz uma marca da libertação do prazer,  que está ligado ao 

discurso emancipatório da mulher intrinsicamente relacionado a liberdade através das 

conquistas e os direitos que marcam por meio do movimento feminista uma 

contribuição significativa ao romper discursivamente com o enfrentamento da moral, do 

pudor e bons costumes tanto no âmbito social quanto na literatura que aguçou o 

escancaramento leve, sutil e, por vezes irônico, como produz a autora  ao construir uma 

narrativa que experimenta o elemento erótico.    
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