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Resumo: 

Para a realização do trabalho, selecionamos a obra A Casa da Paixão (1972), de Nélida 

Piñon, onde apresentaremos um estudo sobre a representação da mulher ao final do 

século XX, resvalando no erotismo e na sexualidade reprimidos da personagem central 

com o objetivo de compreender qual o lugar social ocupado pela mulher, tendo-se em 

vista que o sexo era entendido, na maioria das vezes, apenas como um meio para 

procriação. Para tanto, serão analisados recortes do romance enfocando aportes teóricos 

clássicos (BATAILLE, 1987; PAZ, 1994) e os estudos recentes sobre esta obra tão 

densa (FRANCONI, 1997; GEHRING; COQUEIRO, 2012; HOKI MONIZ, 2009; 

ZOLIN, 2008). Em todos os aspectos, a representação da busca pela libertação feminina 

dos preceitos conservadores que caracterizavam a opressão e a hostilidade em que a 

mulher brasileira esteve subjugada.  
 

Palavras-chave: Representação; Mulher; Sexualidade. 

 

Nélida Piñon tem a condição feminina e a discriminação social da mulher 

como temas recorrentes em sua vasta obra composta, sobretudo, de contos e 

romances, retomando-os em sua composição narrativa de forma crítica e 

contestadora, mas não panfletária, incomodando assim o pensamento 

ideológico de alguns críticos que se calçam nos ideais patriarcalistas. 

(GEHRING; COQUEIRO, 2012, p. 3) 

 

Palavras Iniciais 

 

A literatura de autoria feminina é um tema atual e tem suscitado muitas 

discussões no âmbito acadêmico-literário. Este tipo de literatura, que tem como 

personagem central uma mulher, que mostra suas lutas e conquistas, faz com que a 

figura feminina saia do estágio de submissão e passividade. Consolida-se a partir da 

década de 1980, quando a representação da mulher fictícia se expande para dentro da 

sociedade, marcada por um regime patriarcal dominado pela repressão masculina, e 
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alcance a liberdade, nos mais diversos setores da vida (social, amoroso, profissional, 

sexual, artístico, político, entre outros). 

No contexto dos estudos literários, várias pesquisas centram-se no estudo da 

figura da mulher na Literatura, pois esta é uma temática abrangente ao campo dos 

estudos literários bem como a várias outras áreas. 

A obra A Casa da Paixão, foi escrita em 19722 e recebeu críticas devido ao seu 

teor linguístico metafórico e à abordagem que faz das personagens femininas. A trama 

se concentra em quatro personagens: Marta, o pai, Jerônimo e Antônia. Conta-se a 

história de Marta, órfã de mãe e criada por sua “ama” Antônia. Foi rejeitada pelo pai 

quando nasceu. Era extremamente ligada à natureza. Amava o sol e ficava deitada 

embaixo dele por muitas horas. Também adorava passear pelo mato, no meio das 

árvores e plantas perto de sua casa, percorrendo longas distâncias e fazendo novos 

caminhos todos os dias.  Era uma jovem bonita: indomável, com seios fartos, dona de si 

e do seu corpo e desejada por muitos homens de sua comunidade. A sexualidade 

emanava de sua pele, contrariando a imagem que se tinha da mulher na sociedade da 

qual vivia. 

O pai não é nomeado na narrativa, é apenas designado como “pai”: um homem 

de preceitos tradicionais, austero, que acreditava que a função da mulher era satisfazer 

aos desejos do marido; por isso, exigiu que a esposa, poucos dias após o parto, ainda em 

período de convalescença, o recebesse, mesmo sentindo dores, para cumprir com suas 

obrigações de mulher. Aparentemente, o pai e a filha Marta, não mantinham um 

relacionamento amigável, contudo, observa-se na narrativa que ele nutria um amor 

incestuoso por ela: “fibra que lhe despertava sentimentos raros, trono enfim de pétalas e 

pedras, faculdades feridas.” (PIÑON, 1997, p. 8). Por isso, vivia seguindo-a, às 

escondidas, quando saía em seus passeios pelo mato.  

Desejava-a como mulher, mas sabia que não poderia tê-la, pois isso contrariava 

suas crenças e os princípios da sociedade cristã. Zelava pela honra da filha e procurava 

mantê-la em casa. Diante de seu desejo pela filha e da dificuldade em mantê-la quieta 

em casa, afastada dos passeios pelo mato, resolveu arrumar-lhe um marido: um 

casamento arranjado pela família. 

                                                           
2  Todos os excertos da obra A Casa da Paixão, aqui apresentados, foram retirados da edição de 1997, 

Editora Record. 
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Jerônimo foi o escolhido para esposar Marta. O pai escolheu um estrangeiro, que 

ninguém sabia de onde veio e, portanto, não havia ainda cortejado a jovem. Marta o 

considerava “um garanhão de prata, moreno escuro, gigante de caverna.” (PIÑON, 

1997, p. 49). Inicialmente, era obediente ao pai de Marta, mas depois deixou de sê-lo, 

quando percebeu que Marta estava começando a se interessar por ele. A obediência era 

uma forma de conquistar a confiança do pai e assegurar o cumprimento da promessa de 

casamento.  

Antônia assistira ao nascimento de Marta e cuidou daquela criança até que esta 

se tornasse adulta. Era insubmissa, a cara fechada, mal mostrando os dentes, “suas 

palavras deviam ser ouvidas com cuidado, perdiam-se e ninguém registrava.” (PIÑON, 

1997, p. 19). Parecia imitar os animais, pelo modo de andar, pelos cabelos desgrenhados 

e sujos. Segundo Marta, Antônia “fedia”, era uma “mulher malcheirosa” (PIÑON, 1997, 

p. 20). Nunca tinha estado com um homem. Sempre evitava Marta, quando esta última 

ficou jovem, quase não se falavam, parecia que nutriam mutuamente um desejo sexual 

pela outra, mas não falavam sobre isso.  

Desse modo, a autora deixa antever, em várias de suas obras, “elementos que 

corroboram para uma reflexão mais apurada acerca do universo feminino” (GEHRING; 

COQUEIRO, 2012, p. 7), especialmente no que se refere ao lugar da mulher na 

sociedade. Ao longo do romance A Casa da Paixão, fica nítida a posição de 

inferioridade e submissão da mulher tanto no contexto social quanto no familiar, 

revelando a herança patriarcal de nossa sociedade ao longo dos anos. 

Segundo Hoki Moniz (2009, p. 129), “Em seus vinte anos de carreira, Nélida 

Piñon tem se destacado entre os escritores de vanguarda do Brasil que estão rompendo 

com os valores tradicionais da linguagem e têm trabalhado pelo desenvolvimento de 

novas formas do discurso.” Além disso, a romancista, também,  

condena (assim como Kristeva e outras autoras feministas) o conceito de 

amor desenvolvido pela civilização ocidental - o amor cortês ou o amor 

cristão - que não cedeu espaço a todas as necessidades e desejos do corpo 

porque na nossa sociedade mosaico cristã o que houve até agora foi a 

negação do corpo. (HOKI MONIZ, 2009, p. 131). 

 

Conforme o enunciado acima, a sociedade no final do século XX respaldava-se 

no conceito de amor cristão, ou seja, o amor que não cedia aos prazeres carnais. Nesse 

contexto, à mulher era negado o direito de gozar dos prazeres sexuais, pois para ela o 

ato sexual deveria servir ao propósito de procriação e de constituição de uma família.  
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A igreja católica, na época do romance (década de 1970), determinava que a 

união heterossexual fosse para fins exclusivamente reprodutivos, ou seja, não se poderia 

ter prazer sexual nessa união. Nesse sentido, o papel da mulher era de ser contida, 

recatada, voltada para os afazeres domésticos e para a família, tendo inibidos seus 

desejos sexuais. Ela deveria controlar os sentimentos de ordem sexual, visto que, para o 

cristianismo e a sociedade patriarcal, era considerado imoral e pecaminoso se a mulher 

se desviasse desse padrão. 

Os desejos do corpo, portanto, não poderiam ser expostos, sob a pena de esta ser 

considerada indigna, prostituta ou vulgar. 

 

Como a trama se constrói 

 

Quando Marta nasceu e ao pai foi informado por Antônia que era uma menina, 

este sentiu como se tivesse levado um “soco no peito” (PIÑON, 1997, p. 7), pois não 

queria uma filha. Após algum tempo, a menina ficou órfã de mãe, morando apenas com 

o pai e com Antônia, que a criou desde pequena. Marta vivia pelo mato, escolhia 

qualquer recanto, fechava os olhos, sentia as plantas e o sol queimando sua pele. 

Durante a infância e o início da juventude viveu assim, livre pelos campos, conhecia 

cada canto das terras do pai. 

À medida que crescia, a sexualidade emanava de seu corpo: toda a mata 

provocava-lhe sensações e sentimentos que a envolviam em um erotismo que a 

consumia. Passava horas vagando pelos campos. O pai a seguia, antes para protegê-la, 

depois porque nutria um amor proibido pela mesma. Ele a acompanhava secretamente 

em seus passeios,  ficava escondido entre as árvores, espionando e observando o que ela 

fazia na floresta. Em casa, travavam uma luta constante. De um lado, ele, tradicionalista 

e protetor; de outro, ela, livre, indomável.  

A narrativa é complexa no que se refere às relações amorosas, pois Marta parece 

nutrir uma atração física e sexual por Antônia, a mulher que a criou desde criança; 

Antônia, por sua vez, demonstra nutrir sentimento semelhante pela jovem. O pai tem 

pela filha um amor incestuoso e Marta, em determinados momentos no texto, sente-se, 

também, atraída por ele, adotando atos e atitudes provocantes e sensuais. 
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Os homens da região desejavam Marta, que os desprezava, mas de um modo 

sensual, o que contrariava as mulheres do local. Observa-se, portanto, que o erotismo 

envolve a narrativa, centrando-se na descrição de uma jovem descobrindo sua 

sexualidade, seu corpo numa sociedade em que era proibido à mulher sentir prazer 

sexual, tendo-se em vista que seu papel se restringia aos cuidados com o lar, os filhos e 

o marido. 

Com o tempo, a casa “naufragava na penumbra. Não se escolhia a luz como 

solução. Mesmo à noite, como que imergidos no mundo contrário à claridade” (PIÑON, 

1997, p. 31). Assim, cada um vivia com seus medos e desejos. Marta, agora estava 

ainda mais ansiosa por liberdade, por caminhos novos, por aventuras, o desejo tomava-

lhe o corpo, mas o pai a continuava seguindo, vigiando-lhe os passos. 

Em determinado momento da narrativa, o desejo desenfreado da filha leva o pai 

a tomar a decisão de escolher para ela um pretendente, com o objetivo de aquietar-lhe os 

desejos e afastá-la dos passeios pelo mato. Ele, então, escolhe Jerônimo, um estrangeiro, 

e o convida para sua casa para conhecer a filha. Jerônimo passa a morar, 

temporariamente, na casa da família.  

Em um primeiro momento, odiou aquele homem: um intruso em sua casa. 

Posteriormente, começou a observar seu corpo e o desejo por ele despontou, 

contrariando a vontade do pai, que acreditava que a estaria casando com alguém que ela 

odiava, para que a mesma não pudesse sentir prazer, assim como ele também estava 

privado de senti-lo, haja vista que a amava como mulher. 

Jerônimo sentiu uma forte atração por Marta e começou a segui-la em seus 

passeios pelo mato, assim como fazia, também, o pai da jovem. Ela desfilava por entre 

as árvores, as plantas e os raios do sol, como se não soubesse que ele a vigiava, num 

jogo sexual marcado pelo erotismo. Certo dia, disse para o pai e para Antônia que ia 

para o norte ou sul e saiu. 

O pai foi para o sul e Antônia ficou em casa, pressentindo o que aconteceria com 

Marta e Jerônimo no meio do mato, sabia que a jovem voltaria para casa com o corpo 

fecundado e que seria ela quem cuidaria de sua “carne ferida” (PIÑON, 1997, p. 86) e 

começou a preparar “aqueles ungüentos [...] para as que recebem homem pela primeira 

vez.” (PIÑON, 1997, p. 85). 
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O clímax da narrativa se dá no momento em que Marta escolhe se tornar mulher, 

“mudar o estado do corpo era alterar todo o pensamento” (PIÑON, 1997, p. 100), 

entregando-se a Jerônimo, que desbrava o corpo da jovem no meio da natureza. Nesse 

momento, o jovem casal se encontrou e relacionou sexualmente na mata. Em meio 

àquele momento de prazer, a jovem jurou a Jerônimo que o acompanharia onde quer 

que fosse, dizendo “- Sou sua mulher, vou para onde você quiser” (PIÑON, 1997, p. 

100). 

Realizado o ato sexual e ante a promessa de uma vida juntos, o romance se 

encerra. É um romance que traz o tema do desejo e da iniciação sexual e apresenta uma 

mulher reduzida aos limites do lar, tendo sua sexualidade reprimida e obedecendo aos 

valores impostos pelo pai e pela sociedade tradicionalista.  

 

Marta: a figura da mulher na obra 

 

Segundo Gehring e Coqueiro (2012), ao longo da história a mulher sempre 

ocupou uma posição de submissão na hierarquia familiar e social. No imaginário 

ocidental, a ideologia que vigorava era a patriarcal. No entanto, na década de 1960, 

houve movimentos de contestação em relação a esta posição,  

emergindo, nesse contexto, lutas, conquistas e inquietações femininas na 

busca por um espaço, por autonomia, por uma identidade própria, 

questionando os valores conservadores impostos e mostrando a insatisfação 

com o lugar ocupado. As mulheres se tornam, portanto, libertárias e 

revolucionárias. Passam a ter  controle sobre o próprio corpo, em virtude das 

pílulas anticoncepcionais, e sobre a própria sexualidade, além disso, 

conquistam um espaço no mercado de trabalho, ocupando profissões que, até 

então, eram tidas como exclusivas aos homens. (GEHRING; COQUEIRO, 

2012, p.1) 

 

No entanto, essas lutas e conquistas demoraram a chegar a todos os espaços e 

regiões, especialmente, às pequenas cidades e à zona rural, sendo, esta última, o espaço 

onde ocorre a narrativa de A Casa da Paixão. Enquanto a emancipação feminina 

ganhava espaço nas regiões mais desenvolvidas social, econômica, cultural e 

politicamente, na zona rural o mesmo não acontecia, e a sociedade se caracterizava pelo 

conservadorismo e patriarcalismo, sendo a mulher considerada submissa ao pai e, 

posteriormente, ao marido, devendo se dedicar aos afazeres domésticos e aos cuidados 

com o lar, os filhos e o esposo. Seus desejos, especialmente os de ordem sexual, deviam 

ser suprimidos e silenciados. 
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Gehring e Coqueiro (2012, p.2) confirmam que “O espaço relegado à mulher na 

sociedade, fez com que seu papel, tanto no âmbito social quanto no acadêmico, ficasse à 

margem do papel central ocupado pelo homem.” Diante desse contexto, Nélida Piñon se 

tornou parte de um grupo de escritoras que, inseridas num movimento político e social, 

procuraram interferir nessa ordem social conservadora estabelecida por anos,  

no sentido de desconstruir as ideologias de gênero construídas e sustentadas 

pela cultura, desmistificando a oposição homem-dominador/mulher-

dominada e desestabilizando a legitimidade da representação ideológica e 

tradicional da mulher na literatura canônica, despertando o senso crítico em 

relação às convenções sociais e transformando a condição de subjugada da 

mulher. (GEHRING; COQUEIRO, 2012, p. 2) 

Essas escritoras, explica Zolin (2008, p. 218), tratam de “romper com os 

discursos sacralizados pela tradição, nos quais a mulher ocupa, à sua revelia, um lugar 

ocupado pelo homem, marcado pela marginalidade, pela submissão e pela resignação.” 

Nesse sentido, as mulheres não existiam como sujeito social, legitimando o papel do 

homem como representação maior de poder, como pode ser observado, na narrativa em 

análise. A autora não nomeia o pai de Marta – que é designado, em toda a narrativa, 

como “pai”, o que pode revelar uma crítica ao modelo de pai que vigorava ao final do 

século XX, ou seja, um pai conservador, que zelava pela honra das filhas, protetor e que 

escolhia os maridos para as mulheres baseando-se em interesses pessoais, sociais e/ou 

financeiros.  

Diante do que foi exposto, entendemos que a produção literária de escrita 

feminina brasileira almeja resgatar o papel social da mulher, contrariando a 

representação ideológica e tradicional do papel do homem como dominador. 

Desse modo,  

ao trazer a história da evolução da condição social da mulher para o universo 

da ficção, Piñon o faz inscrevendo-a na linhagem do pensamento feminista: a 

opressão da mulher e a inferioridade a ela atribuída não são inerentes à sua 

natureza, mas foram construídas, paulatinamente, ao longo de milênios; não 

sendo naturais, e  considerando o empenho da própria mulher em 

desestabilizá-las, há que se substituir as abordagens de seu processo histórico, 

alicerçadas na permanência, por abordagens que focalizam conjunturas 

provisórias e concretas, transcendendo definições estáticas e desconstruindo 

categorias abstratas. (ZOLIN, 2008, p. 35-36) 

 

A personagem feminina, em A Casa da Paixão, está atrelada ao peso das 

convenções sociais da época, mas tenta se desvencilhar das mesmas, procurando ocupar 

outro papel, a de dona de seu corpo e de sua sexualidade e de menos subjugada ao papel 

social que a ela cabia. O pai criticava o modo de ser da filha: “- De que modo os filhos 
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procedem diferente dos pais, é normal o jeito livre que na filha instalou-se feio e 

duradouro?” (PIÑON, 1997, p. 11) 

Aos domingos, escolhia a melhor roupa e ia assistir à missa “obediente ao pai” 

(PIÑON, 1997, p. 13) e cumprindo o seu papel na sociedade da época. Contudo, ela 

usava os seios como a “única liberdade extraída daquela fronteira” (PIÑON, 1997, p. 

14).  Ela os “escancarava. Como protesto.” (PIÑON, 1997, p. 14). E o pai, cumprindo 

também seu papel, protegia a filha. Desse modo, os homens “Detinha-os o pai, proteção 

permanente.” (PIÑON, 1997, p. 16). 

As pessoas do local recriminavam seu comportamento, pois a jovem contrariava 

o que era definido como papel da mulher. Seu pai, também, como pertencente a esta 

sociedade patriarcal, condenava o comportamento da filha. Por isso, resolveu arrumar-

lhe um marido: “O pai trouxe o homem para eu esquecer os roteiros venerados” 

(PIÑON, 1997, p. 49). Mas não escolheu um homem qualquer, procurou um que 

vivesse sob os desígnios da soberania paterna, ou seja, um homem que o respeitasse 

como chefe daquela família e que a ele também fosse subordinado, como explica a 

própria personagem Marta: “O homem, pai, que você trouxe, ah, Jerônimo ele se chama, 

e eu o mataria mil vezes no meu altar, ele é escravo do pai, escravo da tua cristandade, 

pai, escravo do teu átrio, do teu arbítrio.” (PIÑON, 1997, p. 50). E, assim, o pai 

esperava conseguir aquietar os desejos da filha e fazer com que ela se submetesse ao 

papel que lhe fora designado enquanto mulher pertencente a uma sociedade 

extremamente patriarcal e conservadora. 

Segundo Zolin (2008, p. 15), Jerônimo e Marta apresentam-se como antagônicos 

em relação à ideologia conservadora da época, ou seja, representam os papéis 

desempenhados pelo homem e pela mulher, no entanto, a mulher, para se ajustar ao 

padrão de comportamento exigido, submete-se também ao que lhe é imposto, 

resignando-se e escondendo, no fundo de si, o desejo. 

 

Jerônimo e Marta: ele, subordinado à ideologia patriarcal e ao cristianismo, 

toma a resignação e a submissão como sendo atributos femininos por 

excelência, simboliza o pólo masculino da narrativa, marcado pela razão, 

pela disciplina, pela organização e hierarquia; ela, o feminino, marcado pelo 

desejo, pelo inconsciente e pela intuição. Estes são papéis que a cultura 

ocidental convencionou como sendo masculinos e femininos, do mesmo 

modo que correspondem, respectivamente, a tais sexos os pares dicotômicos: 

atividade e passividade, intelecto e sentimento, espírito e corpo, cultura e 

natureza etc. 
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Marta é retratada, como se pressupõe no exemplo acima, como um ser cheio de 

dúvidas e que se descobre buscando a realização plena de seus desejos. É justamente 

por meio da aceitação do seu corpo, das transformações pelas quais passou e da 

exploração da sua sexualidade, que ela consegue concretizar seus desejos sexuais e de 

libertação. 

Birman (2001, p. 64) ressalta: “o erotismo feminino era concebido como 

essencialmente perigoso, pela ameaça de desordem que representava.”  

Desse modo, para que a mulher não fosse condenada e recriminada pela 

sociedade, ela deveria negar a liberdade e o desejo erótico. Além disso, devia 

obediência ao pai, considerado chefe da família tradicional, onde também, eram muito 

comuns os casamentos arranjados pelos pais.  

Entretanto, Marta se opõe a esses padrões determinados pela sociedade patriarcal 

do final do século XX, assumindo a descoberta de sua sexualidade e rompendo com o 

sistema opressor de sua liberdade. O erotismo fluía de sua pele e isto, era severamente 

condenado. 

Nesse contexto, o erotismo se torna uma temática que perpassa toda a obra, haja 

vista que a narrativa é carregada de expressões que revelam os desejos do corpo e a 

busca pelo prazer sexual. Observam-se que os tabus e as proibições disseminados pela 

sociedade cristã não conseguem fazer com que a personagem Marta se submeta ao que 

era imposto, afinal, ela se sente livre para ir em busca dos prazeres do corpo. Desta 

feita, o erotismo é o viés pelo qual a trama se constrói. (FRANCONI, 1997).  

É importante salientar que, conforme Franconi (1997, p. 17), erotismo não é 

sinônimo de ato sexual, ele “não tem por objeto o enfoque do ato sexual em si, mas a 

infinita gama de matizes sensuais que presidem a intimidade entre os sexos.” 

(FRANCONI, 1997, p. 17). Desse modo, o ser humano tem por natureza o 

comportamento sedutor e o instinto de busca para sua realização plena. Nesse aspecto, 

Bataille (1987, p. 25) afirma que o erotismo “é um dos aspectos da vida do homem. Se 

não damos conta disso é porque o Erotismo busca incessantemente fora dele um objeto 

de desejo. Esse objeto, contudo, corresponde à interioridade do desejo.” Ante a esta 

consideração de Bataille (1987), na obra, é possível percebermos o desejo que emana de 

cada um dos personagens, como em “Jerônimo caçando Marta, o velho perseguindo os 

dois.” (PIÑON, 1997, p. 55), neste caso, o objeto de desejo - que, segundo o autor, é 
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aquilo que o erotismo busca fora de si mesmo - do pai é Marta, de Jerônimo também é 

Marta e de Marta é Jerônimo. 

Ressalte-se que, mesmo sendo o erotismo um dos aspectos da vida do homem, 

na sociedade da época ele sempre foi motivo de proibições, algo considerado ilícito e 

que deveria ser mantido escondido, como observado no romance em estudo. 

De acordo com Paz (1994, p. 104), “O erotismo é a dimensão humana da 

sexualidade; aquilo que a imaginação acrescenta à natureza.” Está ligado, portanto, a 

questões psicológicas do homem, é a manifestação de seus desejos e de suas fantasias. 

Nesse contexto de refutação ao que é erótico e à sexualidade, em A Casa da 

Paixão, Nélida busca trazer à tona novos sentimentos e pensamentos considerados 

inadequados pela sociedade tradicional da época por meio da realização sexual da 

personagem Marta, que subverte a ordem social imposta. Marta nos leva a pensar sobre 

como essa sociedade compreende o papel da mulher e a como muitas leis inibem o 

comportamento feminino. Desse modo, de acordo com Zolin (2003), a figura feminina 

inserida em situações que fazem eclodir essas discussões, seja por meio dos 

questionamentos das próprias personagens acerca do espaço que lhe é 

reservado na sociedade, seja por meio de um discurso irônico que, ao retratar 

a mulher enredada nas relações de gênero, desperta o leitor para o absurdo de 

certas leis que regulam o comportamento feminino. (ZOLIN, 2003, p.259) 

 

Assim, a personagem Marta mostra-se uma mulher de comportamento livre e 

que impõe suas escolhas, mesmo estando sob os olhos de um pai extremamente 

conservador, que tenta manter total domínio sobre a filha, inclusive tentando controlar 

os caminhos que a filha percorria. A autora se questiona sobre o lugar que a mulher 

ocupa na sociedade, como ressalta Zolin (2003), fazendo com que o leitor se sinta 

interpelado pelas leis que regem a sociedade e definem o papel da mulher no contexto 

da época. 

 Uma das formas que a personagem utiliza para contrariar o que se esperava da 

figura feminina naquele contexto é o erotismo, que, como explica Bataille (1987), é um 

aspecto inerente à vida do homem, sendo assim, mesmo que fosse objetivo da sociedade 

conservadora da época suprimi-lo, ele sobreviveu, principalmente, em figuras femininas 

como Marta, afinal, ele é a expressão dos desejos e fantasias do homem, como explica 

Paz (1994).  

Durante o romance, Marta vive diversas mudanças, desde o momento em que 

passa de uma criança inocente, que rastejava atrás de Antônia, até o momento em que se 
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torna uma mulher, dona de seus passos e de seus caminhos. Conforme explica a própria 

Nélida Piñon, este romance:  

É um texto em que talvez o discurso feminino alcance uma proeminência 

muito grande. É a história da relação amorosa de uma mulher. Como ela 

inaugura o corpo. E como o corpo, uma vez inaugurado amorosamente, 

erotizado, altera o pensamento. (PIÑON, 1988 apud PROENÇA FILHO, 

1998, p.4). 

 

              Desde cedo, Marta encara a sexualidade de maneira diferenciada; ela a 

transforma em libertação e comanda seu próprio destino. Através de rituais de 

autoconhecimento e da sua forma de descobrir o corpo e as opções de prazer, 

descobrindo que a sexualidade pode libertar o sujeito das amarras impostas pela 

sociedade moralista cristã.  

Percebendo isso, o pai faz o que todo pai de família fazia quando a filha chegava 

à idade de se casar: “-Se é de macho que ela precisa, eu lhe darei.” (PIÑON, 1997, p. 

35). Ele a ameaçou durante a semana e resolveu que “tomaria providências” (PIÑON, 

1997, p. 37). As providências que lhe cabiam diziam respeito a arranjar-lhe um marido 

que atendesse aos interesses dele, enquanto pai, e não aos caprichos e desejos da filha. 

Estava preocupado com o que a sociedade poderia pensar: “- Eu cuido da honra da 

minha casa.” (PIÑON, 1997, p. 17). Então, Marta se preparou “para o sofrimento como 

quem aceita o peso da cruz.” (PIÑON, 1997, p. 37). 

Jerônimo, o pretendente estrangeiro escolhido pelo “pai”, era servil ao homem, 

“movimentava-se segundo os avisos do pai. Sua obediência ela percebeu logo no 

início”. (PIÑON, 1997, p. 38). Apresentou-o a Marta como “- Amigo de cidade 

distante.” (PIÑON, 1997, p. 38). 

No início, o pai obteve êxito, pois Marta odiou Jerônimo desde que o viu pela 

primeira vez, no entanto, com o passar dos dias, apesar de criticar a obediência deste ao 

pai, observou que “uma vibração nascia daquela pele, ela compreendeu as entranhas do 

homem, expostas. [...] Marta exaltava aqueles defeitos a toda ação que ele praticava. 

Seu apetite a irritava perdoava fingindo não vê-lo.” (PIÑON, 1997, p. 38). “Pressentia o 

vigor do homem pelo modo delicado com que lhe extraia o cheiro agreste. Sem a tocar 

diretamente.” (PIÑON, 1997, p. 40). 

Marta era dona de seus desejos, o pai não a venceria facilmente, como a 

sexualidade emanava de si, Jerônimo logo se sentiu atraído por ela. A jovem, por sua 

vez, embebida no erotismo que envolvia Jerônimo, também percebeu que estava atraída 
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por ele: “E trouxe o homem, um garanhão de prata, moreno escuro, gigante de caverna, 

crocodilo da minha carne, serpente do meu ventre” (PIÑON, 1997, p. 49). Ela o 

escolhera como seu homem, afinal, estava decidida que um homem só a teria quando a 

mesma quisesse: “quando eu ordenar” (PIÑON, 1997, p. 48). 

Era incomum na sociedade ao final do século XX, uma jovem pertencente a uma 

família tradicional oferecer-se a um homem, insinuar-se, como Marta fazia com os 

homens na igreja aos domingos e como fez com Jerônimo. Ela dizia sobre si mesma: 

“sou sexo até nos olhos” (PIÑON, 1997, p. 52) e compreendia por que o pai condenava 

seu comportamento: “Naturalmente o pai me acusa” (PIÑON, 1997, p. 52) 

Contrariando ao papel que era designado às mulheres, Marta percorria caminhos 

por entre a mata: “Marta é leviana, em vez de ocupar-se com a casa, desvenda a 

natureza em proveito de mazelas” (PIÑON, 1997, p. 76), dizia o pai. E Jerônimo 

começou a segui-la nesses passeios pela mata, carregados de sensualidade e erotismo, 

era “Jerônimo caçando Marta, o velho perseguindo os dois.” (PIÑON, 1997, p. 55) para 

que a filha não sucumbisse aos desejos. 

Observamos que Marta se torna uma mulher totalmente livre e, para que seu 

pretendente conseguisse chegar até ela, teria que aprender a conhecê-la e entender a 

maneira com que ela se relacionava com a natureza e seus elementos. Dessa forma, 

passa de sujeito passivo na relação a sujeito ativo. 

A intenção da personagem Marta é purificar seu corpo e o de seu pretendente 

para que ambos estejam preparados um para o outro e, para isso, utilizou a “natureza” 

como modelo idealizado de perfeição. Desse modo, preparou Jerônimo para que fosse 

despertado nele o lado feminino, envolvendo-o em seus rituais eróticos mediante os 

banhos diários e sensuais no rio e o desfilar seminua pela mata, como se fosse uma 

dança erótica envolvendo Jerônimo, que conseguiu, por fim, adentrar nesse mundo 

erótico de Marta e partilhar com ela suas descobertas sexuais envoltos num clima de 

rituais e sacrifícios, para que atingissem a perfeição.  

A jovem Marta busca a liberdade do próprio corpo, entendido como “a casa da 

paixão”, pois é o lugar em que os desejos podem se concretizar; é a casa onde mora o 

prazer que pode libertá-la dos preceitos morais impostos por esta sociedade patriarcal, 

que entende a sexualidade feminina como algo que deveria ser reprimido. Nesse 

contexto, o erotismo se constitui como “uma forma de conhecimento, um conhecimento 
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do corpo. Do nosso corpo, do corpo do outro, um conhecimento adquirido através do 

corpo. É o desejo dos outros que põe em movimento o nosso conhecimento.” 

(ALBERONI, 1986, p. 185). 

 

 

Marta: a casa da paixão 

 

Segundo Zolin (2008), o estado inicial da narrativa de Piñon é de uma aparente 

harmonia:  

de um lado, o pai como chefe incontestável e natural, exercendo sua função 

de proteger a filha contra a cobiça dos homens; de outro, Antônia, serva e 

governante, aquela que ocupa o papel subalterno e hipotético de mãe, a 

ajudar, à sua moda, a filha a tornar-se mulher. ( ZOLIN,2008,p.14) 

 

A situação descrita retrata uma família tradicional. No entanto, a filha foge aos 

padrões esperados de uma jovem na época, o que é observado já no início da narrativa 

quando Marta mal se sentava e  

as pernas abriam-se escorregadias sobre o solo, exigindo o esforço da pele 

ressentida, extraída da areia, da grama, o que fosse – sua aspereza. Dava-lhe 

gosto olhar as pernas escancaradas sem que o homem ocupasse suas coxas, a 

obrigasse tombar sentido mágicas contorções. O exercício de usufruir alguma 

coisa próxima ao prazer distinguia-a.” (PIÑON, 1997, p. 5). 

 

Marta era diferente, tinha novos comportamentos, ansiava pela liberdade e, 

muitas vezes, procurava pelo prazer, mesmo sozinha: “Sempre inventara atrativos, ainda 

que a própria mão jamais escavasse o sexo em busca dos canais nobres, lábios 

minúsculos entreabertos expondo o grão maior, do qual partiam ondas sonoras, zonas de 

detecção proibida.” (PIÑON, 1997, p. 6). Observamos nesta passagem que, mesmo 

buscando o prazer por meio da descoberta do próprio corpo, Marta ainda não se sente à 

vontade para se tocar mais intimamente, reflexo talvez da educação conservadora que 

recebeu e dos preceitos cristãos que regiam a sociedade na qual ela vivia: “Seus dedos 

mágicos trabalhavam em torno apenas e nos momentos penosos consentiu, por 

misericórdia e fidelidade ao sol, que os dedos, imitando garras, se ampliassem cobrindo-

lhe o sexo como o tecido branco do casulo.” (PIÑON, 1997, p. 6) 

Ela tentava fugir desses preceitos que a constituíam ao longo da vida tradicional 

e imaginava um homem lhe explorando o corpo: “Primeiro com a boca, seus outros 

instrumentos haveriam de trabalhar com a precisão da agulha injetando alento nas 
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artérias.” (PIÑON, 1997, p. 7). Essa tentativa de se libertar é sempre reforçada na 

narrativa nos momentos em que ela diz que irá escolher livremente o seu homem, 

contrariando o que era comum no período, que era dever do pai escolher o marido para 

as filhas. Em passagens como: “Não o queria ainda, antes devia selecioná-lo livre.” 

(PIÑON, 1997, p. 7), “Pretendia que também os homens soubessem, os que a 

abordavam sem consentimento. Não perdoava insolência.” (PIÑON, 1997, p. 13) e “Os 

homens a desejavam como se ela fosse bicho, Marta assegurava-lhes pelo olhar não 

desconhecer a verdade, mas não a teriam a menos que se decidisse, do meu corpo cuido 

eu” (PIÑON, 1997, p. 14), ou seja, a personagem demonstra que não pretendia se curvar 

a esse costume de ter o marido escolhido pelo pai. Ela se casaria quando o homem ideal 

aparecesse, sendo-lhe de direito a prerrogativa de escolha qual fosse o homem.  

Marta exala sexualidade e se sente atraída por aqueles que conviviam com ela: o 

pai, Antônia, os homens da região que a cortejavam na igreja aos domingos e Jerônimo. 

Quanto ao pai, a protagonista nutria uma atração incestuosa conforme já 

mencionamos. Ele a seguia pela mata imperial e ela, dissimulada, ficava se insinuando 

para ele, excitando seus desejos masculinos: 

Ela afundou o rosto na terra, brincava com gravetos. E sem resistir ia 

molhando o corpo devagar, uma inocência de água, o pai jubilou-se. E 

quando abandonou as aguas, como que enfrentando um mundo que longe de 

esmorecer a vitalizava, já não era o mesmo seu rosto. Uma respiração de 

bicho, sadia mas próspera. Retirava a roupa olhando para a frente, perdia-se 

em todo horizonte, a terra inútil.  

Primeiro o vestido, para que o pai traduzisse suas intenções, jamais duvidasse 

da sua coragem. Dependurou-o sobre o arbusto. Uma bandeira de pedra, 

armadura, guerreiros provados em sua defesa. Acariciou o corpo como se 

fosse homem atingindo valentia de mulher. Procurava os seios, uma corrida 

de gato no telhado. Os seios da filha, maturidade de fruta concebida pela 

árvore. Os dedos escorregavam através da calcinha de rendas, gestos 

circulares, insatisfeitos, esgarçando ela a proteção como se tratasse de 

destrinchar um frango, até expor o sexo, coberto de grama escura, e deitar-se 

sobre o chão nua e branca, condenando o pai. (PIÑON, 2012, p. 33-34) 

 

O pai apreciava aquelas cenas, mas sabia que aquilo nunca seria permitido. Ela 

também sabia, por isso tinha a consciência de que estava “condenando o pai”. Após uma 

dessas situações ele se trancou no quarto: “O corpo em fogo rasgou a camisa, quero ar, 

preciso de perdão, ele gritava, e ia extraindo a roupa, atirando-se ao chuveiro até tremer 

de frio, preferia morrer, agora soube.” (PIÑON, 1997, p. 35). O pai sabia que aquilo era 

proibido, por isso, pedia perdão: “Perdão ainda preciso, resmungava.” (PIÑON, 1997, p. 

35) Ele a culpava:  
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- Desgraçada. E chorava temendo a imprecação. O perdão sempre a 

consequência de sua ira. Atirava-se à cama, perdido em chamas, tomava do 

terço e dizia: 

- Não é pelo desejo, eu sei bem, é pelo medo, gente como ela salva nossa 

alma. Ou nunca se chega a conhecer Deus. (PIÑON, 2012, p. 12) 

 

Segundo Hoki Moniz (2009, p. 135), o pai “ronda e guarda constantemente a 

filha, defendendo-a de todos os homens” que a desejavam. “Durante as excursões 

noturnas de Marta à floresta ele a segue, como um caçador à caça, como se quisesse 

desvendar os mistérios do ritual feminino a que ela se dedica.” (HOKI MONIZ, 2009, p. 

135). A figura do pai é “autoritária, onipresente e possessiva. Somente o aparecimento 

de outro elemento masculino poderá ajudar Marta a se desenvolver completamente.” 

(HOKI MONIZ, 2009, p. 135). 

No que diz respeito à Antônia, tal personagem personifica aquilo que é selvagem 

e exala um cheiro que, para Marta, era estonteante, “fedido, ingrato” (PIÑON, 1997, p. 

22). A jovem sentia uma grande atração por ela: “Há muito desejava sondar os arbustos 

mais secretos daquele corpo [...] sentir seu cheiro nojento, a carne envelhecida” 

(PIÑON, 1997, p. 21).  

Em  relação aos homens da região, Marta se insinuava para eles nas missas aos 

domingos:  colocava a melhor roupa, deixava os seios mais aparentes, desfilava na 

frente dos mesmos, encarava-os. Ela dizia “Odeio os homens desta terra, amo os corpos 

dos homens desta terra, cada membro que eles possuem” (PIÑON, 1997, p. 48). 

Apesar das pessoas que a rodeavam e que nela despertavam algum tipo de 

interesse sexual, o despertar sexual de Marta é “solitário e sofrido”, como explica Hoki 

Moniz (2009, p. 134). 

Segundo Hoki Moniz (2009), a sua primeira reação, diante do homem que o pai 

havia trazido para domesticá-la, é de desafio e hostilidade. Muito embora esteja atraída 

por Jerônimo, despreza-o porquê era “escravo do pai, escravo da tua cristandade” 

(PIÑON, 2009, p. 59). “Ela o vê como servo do mundo patriarcal e cristão que relega a 

mulher à passividade e lhe impõe submissão, violência” (HOKI MONIZ, 2009, p. 135). 

No entanto, o jovem pretendente obedece ao pai da moça até quando lhe 

convém, porque quer se casar com Marta e compartilhar seus desejos. Quando se 

assegura de que ela o deseja, deixa de obedecer ao sisudo pai: 

- Está enganado, velho, vim porque obedeci no início, mulher eu sempre quis, 

destino de homem é resolver-se sobre coisas valentes e abusadas, obedeci 

então, a filha acusou-me de ser teu servo, fui até agora, mas meu tempo de 
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servidão terminou, pois escravo tem tempo certo, vive e morre, cumpre ciclo, 

o meu está esgotando, ah, eu sei que sim, basta Marta passar com seu corpo 

de animal sem dono para eu saber, e quando ela também souber de mim, que 

minha vontade há de cumprir-se nela, nem o senhor poderá impedir-me, não 

é seu desejo que cumpro, servirei à minha natureza, isto sim, e para saber 

bastaram algumas horas, já no dia seguinte eu a segui, ela descobriu, sempre 

soube, desde o primeiro momento, que eu não resistiria, arrastava-se pesada. 

(PIÑON, 1997, p. 56) 

 

O enunciado mostra que Jerônimo não era submisso, da maneira que o pai de 

Marta pensava. Na verdade, seu objetivo era conquistar a jovem, e, vendo uma ponta de 

esperança em conseguir alcançar seu objetivo,  sendo acusado por Marta de ser servo do 

pai, ele se liberta mostrando a todos que não era obediente a figura paterna de Marta. 

Era um homem em busca de uma mulher de verdade e havia encontrado Marta para tal 

finalidade. 

Por fim, Piñon “afirma e reivindica o direito da mulher ao prazer sexual e cria 

um vocabulário que viola os tabus culturais e dá expressão à sexualidade feminina” 

(HOKI MONIZ, 2009, p. 138). Marta, a protagonista,  

tem como meta tomar a palavra, falar e nomear, tornar-se uma mulher-sujeito 

através do domínio do próprio corpo, entendido não como o templo de Deus, 

como quer o cristianismo, mas como a casa da paixão, desvestido de qualquer 

ideologia de natureza espiritual. (ZOLIN, 2008, p. 14) 

 

Marta não queria ser submissa como as demais mulheres e sua sociedade, isto é, 

proibidas de sentir prazer sexual.  Almeja o direito à voz, a falar sobre o que sente, ser 

dona do próprio corpo e dos desejos que vivencia. Daí, a assertiva de que o corpo torna-

se “a casa da paixão”, pois ele é o lugar onde residem os desejos e os prazeres.  

Sendo assim, 

o corpo, é a casa da paixão, lugar onde a vida se faz pela concepção do verbo 

eterno, é também casa do espírito, do significado fecundado pela paixão do 

conhecimento. A vida resulta da aprendizagem dessa transubstanciação, da 

passagem da luz pela aridez e opacidade de uma natureza que é preciso 

redescobrir para possuir a exaltação gozosa da matéria. (RÉGIS, 1982, 

p.123). 

 

Desse modo, em toda história da personagem Marta, o corpo é usado como meio 

de libertação, tanto para ilustrar a passagem da menina para mulher, quanto para sua 

vida sexual. Entretanto, isso somente é possível, mediante ao conhecimento que ela 

adquire no decorrer de sua vida. Observando os animais, as plantas, os elementos da 

natureza e santificando o seu corpo para compor o seu espírito, revelar o mistério da 

realidade e traçar o seus caminhos. 
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Segundo Zolin (2008), Piñon propõe com esta obra 
 

por meio da trajetória desse casal de amantes, é, num certo sentido, destruir 

os contornos nítidos das diferenças sexuais, com vistas à afirmação do direito 

da mulher de usufruir sua sexualidade. Sem tais adaptações, certamente não 

seria possível à Marta alcançar a plenitude, já que ela não se adapta ao 

modelo feminino consagrado pela ideologia. O par amoroso, aqui, se 

aproxima de uma situação ideal no que se refere à relação homem-mulher, 

por meio da masculinização de uma e da feminilização do outro: ele abre 

mão dos preceitos patriarcais, que relegam a mulher à passividade e lhe 

impõem a submissão, para aproximar-se do verdadeiro modo de ser de Marta, 

vivenciando-o ao lado dela; ela complementa a nova situação (que lhe é 

favorável) através da experimentação do papel masculino, como o entende 

Jerônimo. ( ZOLIN,2008,p.15-16) 

 

Desse modo, um não tolher a liberdade e a essência do outro, na verdade, eles se 

completam e tornam a relação sexual perfeita. Marta encontra, portanto, ao final da 

obra, sua libertação sexual e promete seguir Jerônimo por onde ele for, pois agora se 

tornara sua mulher. Eles rejeitam as formas convencionais de relacionamento, fazem 

sexo antes do casamento e descobrem juntos, que a sexualidade deve permear a relação 

entre o homem e a mulher. 

 

Palavras Finais 

 

A história de A Casa da Paixão se centra em uma jovem que busca descobrir e 

libertar o seu corpo e sua sexualidade em meio a uma sociedade patriarcal conservadora. 

No entanto, o apelo erótico diferencia este romance dos demais, pois mostra uma jovem 

cuja sexualidade emana do corpo e que busca a liberdade sexual, mesmo estando 

inserida em uma sociedade tradicional.  

De acordo com Hoki Moniz (2009), Nélida Piñon procura com este romance 

romper com os valores tradicionais, por meio de uma linguagem peculiar, carregada de 

expressões que buscam revelar a intimidade do universo feminino no que tange à 

sexualidade. O romance traz, portanto, uma linguagem  que expressa o interior feminino 

numa sociedade que compreendia o papel da mulher enquanto senhora do lar e 

responsável pelos cuidados com a família. 
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 Nesse contexto,  

a mulher usa seu corpo para transcender o do homem, para atingir sua psique, 

geralmente aquela parte da psique que o próprio homem não conhece. 

Durante milênios em que ficou confinada em casa e foi esmagada pelo poder 

masculino, a mulher aprendeu a usar esse saber com um objetivo: vencer o 

homem, dominá-lo, incitá-lo a fazer o que ela quer.” (ALBERONI, 1986, 

p.187). 

 

Ela usa a sexualidade e o erotismo para exercer esse domínio sobre o homem, 

haja vista que nos setores da vida social da época (trabalho, religião, política etc.) a 

mulher deve se submeter ao domínio masculino sobre si. Afinal, a história mostra como 

a sociedade defendia uma ideologia patriarcal, centrada na figura do homem enquanto 

chefe da família e responsável pela guarda da honra das filhas e por, na maioria das 

vezes, arranjar-lhes casamentos que viessem ao encontro dos interesses dele e não das 

jovens. Mostra também, que era possível à mulher lutar por sua liberdade sexual e 

buscar encontrar um homem que a fizesse sentir-se realizada em todos os sentidos. 

Conforme Zolin (2008), este romance é  

uma grande discussão acerca da tradição cristã e da tradição cultural no 

ocidente, sobretudo no que diz respeito à normatização da sexualidade apenas 

nos limites do casamento, com fins de reprodução, e a consequente 

eliminação da legitimidade do desejo físico.( ZOLIN,2008,p.14) 

 

 É, portanto, uma obra que traz à tona temas que são relevantes para se 

compreender a evolução do papel da mulher na sociedade ocidental moderna. A leitura 

da obra leva o leitor a refletir sobre alguns conceitos que marcaram a sociedade 

tradicionalista cristã a respeito da mulher e de seu papel bem como sobre a repressão da 

sexualidade feminina. 

Entendemos que, construir um trabalho tendo como objeto de análise a obra A 

Casa da Paixão, de Nélida Piñon, elencando questões do cotidiano feminino no espaço 

familiar e a sexualidade, torna-se relevante, pois se trata de uma das mais importantes 

romancistas que discute a literatura feminina no Brasil. 
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