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“É preciso coragem tanto para falar sobre 

danos causados quanto para guardar silêncio 

diante dele e depois. Parte do que está em 

jogo no ato de falar sobre o estupro consiste 

em desmontar a familiaridade. Não são 

apenas relações específicas - entre a vítima e 

o estuprador - que são implicadas. Falar 

sobre o estupro é o mesmo que falar sobre 

sistemas de poder mais amplos que estão na 

base do mundo que vivemos” 

(Fiona Ross) 



 

RESUMO 

 

A violência contra a mulher afronta tanto os Direitos Humanos que, em 2010, a 

Organização das Nações Unidas (ONU) criou a ONU Mulheres, a fim de resguardá-los. 

Tal violência no Brasil pode ser analisada como efeito do patriarcalismo estabelecido 

desde a sua colonização e reforçado por um conjunto de discursos religiosos, médicos, 

políticos, jurídicos, publicitários, dentre outros. Propõe-se, neste estudo, a partir do método 

crítico sociológico de Antonio Candido, analisar como essa violência constitui Sinfonia em 

Branco, de Adriana Lisboa, configurando-se como interno da obra. Utilizou-se, 

principalmente, as teorias de Enrique Dussel, sobre o processo de encobrimento do Outro; 

quanto à memória, Maurice Halbwachs e Márcio-Seligmann-Silva; Stuart Hall e Gayatri 

Spivak, sobre identidade. Conclui-se, principalmente, que a violência contra a mulher 

constitui Sinfonia, enquanto interno e externo, e agrega à narrativa uma multiplicidade de 

vozes que ecoam os valores de uma sociedade patriarcal, ao mesmo tempo que os 

contestam.  
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RESUMEN 

 

La violencia contra la mujer afronta tanto los Derechos Humanos que, en 2010, la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) creó a la ONU Mujer para resguárdalos. Tal 

violencia en Brasil puede ser analizada como consecuencia del patriarcalismo establecido 

desde su colonización y reforzado por un conjunto de discursos religiosos, médicos, 

políticos, jurídicos, publicitarios, entre otros. Se propone en este estudio, a partir del 

método crítico sociológico de Antonio Candido, analizar cómo esta violencia engendra 

Sinfonía en Blanco, Adriana Lisboa, configurándose como un trabajo interno. Se utilizó, 

principalmente, las teorías de Enrique Dussel, sobre el proceso de encubrimiento del Otro; 

en cuanto a la memoria, Maurice Halbwachs y Márcio-Seligmann-Silva; Stuart Hall y 

Gayatri Spivak, sobre identidad. Se concluye, principalmente, que la violencia contra la 

mujer constituye Sinfonía como interno y externo, y agrega a la narrativa una multiplicidad 

de voces que resuenan los valores de una sociedad patriarcal, al mismo tiempo que los 

contesta. 
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INTRODUÇÃO 

 

“Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher”, diz um ditado 

muito utilizado em nossa sociedade, para deixar claro que a relação de um casal não é uma 

questão pública, mesmo que seja uma relação onde seja imposta violência à mulher, fato 

corriqueiro, infelizmente, na nossa sociedade. Esse ditado carrega consigo, no entanto, 

muito mais que orientação sobre limites a respeito da intimidade de um casal. E isso não é 

nenhum segredo. A casa, principalmente – mas não somente ela – não tem sido espaço 

seguro para a mulher, pois não são raros os casos de violência física e psicológica a que ela 

está exposta em nossa sociedade, o que também não é segredo. 

Nesse contexto, apresentamos o objeto de análise de nosso estudo: o 

romance Sinfonia em Branco, de Adriana Lisboa, que narra a história de Clarice e Maria 

Inês: duas irmãs que, por conta dos abusos sexuais impostos pelo pai, Afonso Olímpio, 

dentro da própria casa e com o conhecimento silencioso da esposa, Otacília, à Clarice, filha 

mais velha, dos treze aos quinze anos de idade, presenciado pela mais nova, Maria Inês, 

aos nove anos, têm suas vidas profundamente alteradas por conta disso. Resumido dessa 

forma, o enredo de Sinfonia em Branco poderia facilmente ser confundido com as notícias1 

expostas nos meios midiáticos cotidianamente, como esta, de fevereiro de 2018: “Menina 

de nove anos é estuprada pelo tio e pai esconde o agressor, em Passo Fundo” Ou com esta, 

de maio de 2018: “Bilhete de filha leva a prisão de pai suspeito de estupro em Paulínia”. 

Por detrás das notícias, um silêncio que, quando rompido, expõe uma faceta muito cruel de 

nosso contexto social: a violência contra a mulher. Fora da narrativa de Sinfonia, apesar 

dos avanços no campo jurídico, no combate à violência contra a mulher em nossa 

sociedade, ainda vivemos com a impressão de que tudo isso tem que ficar bem guardado, 

para que a estrutura familiar não seja destruída, a qualquer custo, mesmo que ela seja o 

esteio, muitas vezes, de abusos e opressões contra a mulher, adulta ou criança. Os dados 

estatísticos expostos pelos meios midiáticos estão presentes, infelizmente, cotidianamente 

em sociedade e as discussões já realizadas sobre a obra destacam tal face da violência em 

Sinfonia. Este estudo também considera a violência contra a mulher (elemento externo), 

marcada no romance e na nossa sociedade, por acreditarmos que ainda há contribuições 

                                                 
1As notícias aqui citadas foram publicadas em meio eletrônico, no portal de notícias do jornal O Estadão e do 

G1 - Globo, do Rio Grande do Sul. Disponíveis em  <https://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,bilhete-

de-filha-leva-a-prisao-de-pai-suspeito-de-estupro-em-paulinia,70002298828 e https://g1.globo.com/rs/rio-

grande-do-sul/noticia/menina-de-9-anos-e-estuprada-pelo-tio-e-pai-esconde-o-agressor-em-passo-

fundo.ghtml>. Acesso em: 05 jun. 2018. 

https://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,bilhete-de-filha-leva-a-prisao-de-pai-suspeito-de-estupro-em-paulinia,70002298828
https://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,bilhete-de-filha-leva-a-prisao-de-pai-suspeito-de-estupro-em-paulinia,70002298828
https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/menina-de-9-anos-e-estuprada-pelo-tio-e-pai-esconde-o-agressor-em-passo-fundo.ghtml
https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/menina-de-9-anos-e-estuprada-pelo-tio-e-pai-esconde-o-agressor-em-passo-fundo.ghtml
https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/menina-de-9-anos-e-estuprada-pelo-tio-e-pai-esconde-o-agressor-em-passo-fundo.ghtml
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que possamos fazer a respeito desse texto literário. A partir de três principais conceitos 

(violência, memória e trauma), este estudo tem por objetivo principal realizar a análise de 

Sinfonia em Branco, a partir do método crítico sociológico de Antonio Candido, de forma a 

evidenciar como o elemento externo (violência contra a mulher), expressão da 

colonialidade e do patriarcalismo, é incorporado à forma, mediante o trauma da 

protagonista Clarice, como desmascaramento da violência coletiva sofrida pelas mulheres 

na sociedade atual. Dessa forma, analisaremos como o tema do trauma constitui a 

protagonista, sua identidade e memória, assim como sua relação com outras personagens 

através da mediação do narrador que joga com as revelações e os silêncios numa operação 

que desvela o complexo sofrimento das vítimas da violência do patriarcalismo. Definimos, 

como objetivos específicos, verificar se o narrador de Sinfonia e o seu discurso indireto 

livre contesta ou reforça valores que contribuem para a subjugação feminina, 

principalmente a respeito da personagem Lina, adolescente negra e pobre, amiga de 

Clarice. A análise tem, ainda, o objetivo de, ao olhar para o interno da obra e o externo da 

narrativa, compreender como o agressor se constitui, visto que ele também precisa ser 

percebido, pois, por mais incômodo que isso possa suscitar no leitor, é inegável a 

existência daquele que violenta, do que oprime. Olhar para a vítima obriga-nos, ou deveria, 

no nosso entendimento, olhar também para o agressor. 

 Em Literatura e Sociedade (2000), Antonio Candido, assevera que seu 

objetivo é o de evitar a correlação entre literatura e sociedade, de modo que a análise 

estabeleça um paralelismo, mas analisar a literatura de modo que vislumbre uma 

“interpenetração” (CANDIDO, 2000, p.1). Partindo dessa diretriz, sendo a literatura uma 

produção humana, e assim, dialética, ela não é o reflexo de uma sociedade, mas não pode, 

em certa medida, deixar de sê-lo, assim, nela interferindo, de modo que a literatura pode 

não apenas dizer o mundo, mas também criar mundos. Ora, ao tratar de um tema que é lido 

como apascentado por nossa sociedade, criando universos – até mesmo cidades – para 

dizer daquilo que nos é, mesmo que nunca devesse, ser tomado como corriqueiro, a autora, 

nos apresenta um novo olhar sobre a violência de todos os dias. Ainda que pudesse ser 

facilmente retirado de uma notícia de jornal, na forma como apresenta a narrativa, a 

violência contra a mulher, em Sinfonia em Branco, é única, e, talvez por isso, tão 

semelhante a tantas outras. Semelhante, inclusive, em um contexto coletivo muito mais 

amplo que o de “mulheres”. Sobre a relevância dos fatores sociais, Candido (2000) afirma 

que 
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[...] ao contrário do que pode parecer à primeira vista, é justamente esta 

concepção da obra como organismo que permite, no seu estudo, levar em 

conta e variar o jogo dos fatores que a condicionam e motivam; pois 

quando é interpretado como elemento de estrutura, cada fator se torna 

componente essencial do caso em foco, não podendo a sua legitimidade 

ser contestada nem glorificada a priori (2000, p.16) 

 

A condição de ficcionalidade de um texto, dessa forma, dentro de sua 

estrutura, não poderia, ao contrário do que propôs o estruturalismo, bastar-se. Ainda de 

acordo com Candido, (2000) 

 
[...] a criação literária corresponde a certas necessidades de representação 

do mundo, às vezes como preâmbulo a uma praxis socialmente 

condicionada. Mas isto só se torna possível graças a uma redução ao 

gratuito, ao teoricamente incondicionado, que dá ingresso ao mundo da 

ilusão e se transforma dialeticamente em algo empenhado, na medida em 

que suscita uma visão do mundo” (2000, p.47) 

 

Ao considerarmos, na análise, o contexto extraverbal, podemos chegar a 

interpretações que não se limitam à obra, mas que, partindo dela, compreenderemos como 

a violência constitui-se e é constituída, estando, assim, integrada a um todo, de modo que a 

estruturação da narrativa seja, ao mesmo que tempo que criadora, criatura. Ainda de acordo 

com Candido, “as manifestações artísticas são coextensivas à própria vida social [...] elas 

são uma das formas de atuação sobre o mundo e de equilíbrio coletivo e individual [...] 

traduzindo impulsos e necessidades de expressão [...]” (p.61). Se nos demoramos sobre a 

questão interno x externo, na obra, é justo porque, a nosso ver, em nossa análise, ela não 

pode ser dissociada.  

No texto, A passagem do 2 ao 3, Candido (1974) afirma que realidade e 

virtualidade não se sobrepõem, “mas o verdadeiro, no qual as unidades (reais ou virtuais) 

se encontram em pé de igualdade” (CANDIDO, 1974, p.788). Dessa forma, a estrutura não 

é limitadora de significados, porque, tanto o ir (da estrutura) quanto o vir (do elemento 

externo, social) constituem os sentidos. Assim, tanto o formal quanto o não formal, 

importam, pois, para Candido, “há portanto a possibilidade de um método reversível, que 

se move nos dois sentidos, e que supere o formal e o não formal na medida em que chega a 

este partindo daquele e àquele partindo deste” (CANDIDO, 1974, p.799). Antonio Candido 

(1974) deixa claro que 
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[...] a preocupação teórica se subordina ao interesse pela estruturação. 

Não pela estrutura propriamente dita; mas pela estruturação, isto é, o 

processo por meio do qual o que era condicionante se torna elemento 

interno pertinente. A preocupação não é mais tanto para o 

condicionamento quanto o próprio sistema. Não o sistema isolado, 

tornado em si, mas na medida em que é uma fórmula através da qual o 

externo se torna interno. O interesse pela funcionalidade leva ao interesse 

pela estrutura (1974, p.4). 

 

A análise, como já dito, terá como diretriz o que afirma Antonio Candido 

(2000), em Literatura e sociedade, sobre o elemento externo ao texto ficcional: “[...] o 

externo - no caso, o social - importa [...] como elemento que desempenha um certo papel 

na constituição da estrutura, tornando-se, portanto, interno” (2000, p.14). O estudioso 

concebe a literatura como ambígua e, para ele, em entrevista concedida publicada na 

Revista Trans/Form/Ação, “o esforço de transformar a palavra em mancha de quadro é 

impossível. Mesmo quando tratada como pincelada, ela é palavra, nunca objeto” 

(CANDIDO, 1974, p.10). Essa perspectiva de literatura para Candido muito nos cabe em 

um romance cuja referência à pintura se faz tão constante desde o título. Soma-se a isso as 

noções de identidade e diferença que permeiam o texto. Assim como os processos que as 

constituem em nossa sociedade, como marcas da colonização: a constituição da mulher e 

os traumas que da violência resultam, de modo a constituir uma memória coletiva que nos 

impinge modos de existência e resistências.  

A construção do binarismo homem/mulher na sociedade brasileira, como 

resultante de um processo de criação de uma identidade que centrou o homem no polo 

positivo do binarismo, desde a chegada dos colonizadores ibéricos é, para nós, de especial 

importância, pois, pretendemos, assim, não apenas apresentar a violência, e as marcas que 

com ela vêm, mas discutir os elementos que a constituem, não apenas no romance, mas que 

a faz ser parte do romance. No entrelugar que faz com que o que é dito não seja apenas 

mais uma notícia, nem apenas uma história a ser contada: um romance, outras realidades. 

Assim, partimos da ideia, exposta acima, da singularidade do texto literário, aquilo que, 

nele, permite dizer o coletivo como singular.  

Pela singularidade do recorte de análise, por toda a discussão que obra 

suscita sobre a violência contra a mulher e sobre a objetificação do outro, acreditamos que 

tal estudo tem muito a contribuir para os estudos literários e para a toda a sociedade pelo 

debate que pode levantar a respeito dos efeitos do patriarcado e da resistência feminina a 

este, bem como por suscitar questões a respeito do nosso processo de colonização, em certa 
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medida. Afinal, pretende-se questionar de que maneira, em nossa sociedade, houve essa 

constituição, bem como os modos como, ao longo dos anos, ela vem, cada vez mais, se 

esfacelando. De tal maneira que, se antes o homem era tomado apenas como o pólo ativo, 

positivo, senhor de todo o poder, aos poucos, ainda que de maneira que possa parecer 

demorada, as mulheres vêm sendo representadas, mostradas, ouvidas. E é delas a voz que 

nos interessa na narrativa, mas não somente delas, mas, porque, principalmente, através 

dela, e a partir dela, podemos chegar à estruturação. As discussões teóricas de Enrique 

Dussel (1993), sobre a criação do ser-asiático e o processo de encobrimento do Outro no 

projeto colonizador europeu; sobre memória, como a de Maurice Halbwachs (2006) e de 

Márcio-Seligmann-Silva (2008); sobre identidade, como a de Stuart Hall (2006) e de 

Gayatri Chakravorty Spivak (2010) ressoadas com as outras teorias que apresentamos 

neste estudo, embasam-no. 

Este estudo está organizado em três Seções. Na primeira, apresentamos a 

autora e a obra, bem como os estudos realizados a respeito de Sinfonia em Branco. Não 

apenas para situar os leitores, mas também para apontar os espaços de semelhança e 

diferença: para marcar o lugar de fala. Na segunda Seção, discutimos como o 

patriarcalismo, como herança de nosso processo histórico, definiu papéis distintos para 

homens e mulheres, após a chegada do colonizador ibérico, de forma que essa constituição 

de papéis relegou à mulher uma condição de subalternidade que valida a violência contra 

ela praticada. Afinal, acreditamos que é da ordem da colonização a violência que é 

impingida a mulher, ainda que como reflexo dela. Além disso, por ser linha de condução 

do romance, discutimos o papel da memória e seu processo traumático, no caso de 

violência, na constituição das personagens. Na terceira, e última Seção, apresentamos a 

análise, que alinhava o que foi discutido com as leituras do romance, nossas interpretações. 

Após, faremos as nossas Considerações Parciais.  

Com isso, pretendemos compor a análise de forma que a violência, como 

origem de dor, é o resultado de uma ação deliberada do ser humano, e não como um 

processo inevitável do qual faz parte a vida. E não como predestinação, ideia construída 

culturalmente e que, assim, pode servir para subjugar não apenas mulheres, mas, inclusive, 

os homens e toda uma nação, o que nossa análise buscará ampliar a partir da análise do 

elemento externo, do social. 
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1  DA AUTORIA À SINFONIA 

 

Segundo Tânia Pellegrini (2008), em Despropósitos – estudos de ficção 

brasileira contemporânea, “[...] em relação à escrita feminina, foi somente a partir de 

Clarice Lispector que tal escrita ganhou prestígio e reconhecimento no Brasil 

(PELLEGRINI, 2008, p.24). Esse dado também contribuiu para a escolha do nosso objeto 

de estudo. Ainda segundo a estudiosa, “a ficção feminina ou 'ficção feita por mulheres' 

[…] concretiza-se, finalmente, como um espaço simbólico em que se representa uma nova 

condição social para a mulher brasileira contemporânea [...]”, de forma que “[...] quando 

uma mulher articula um discurso, este traz a marca de sua condição, de suas vivências e 

experiências, pois práticas sociais diferentes geram discursos diferentes [...]” 

(PELLEGRINI, 2008, p.26).  

A nossa escolha por Sinfonia, cuja autora, para Tânia, mergulha 

profundamente no universo contemporâneo sem medo e já liberta do jugo antigo de uma 

escrita de meiga intimidade, é de fundamental importância, pelo cenário que expusemos 

acima e por ser Adriana uma escritora que tem recebido reconhecimento da crítica e vem 

se mantendo no mercado editorial desde o seu primeiro livro publicado em 1999 

(PELLEGRINI, 2008). Embora não seja o objetivo deste estudo fazer uma análise 

sociológica de Sinfonia em Branco, é relevante contextualizarmos Sinfonia em Branco 

dentro do conjunto da obra de Adriana Lisboa, pois, como afirma Antonio Candido: “a 

obra depende estritamente do artista e das condições sociais que determinam a sua 

posição” (CANDIDO, 2000, p.27). Além disso, numa obra na qual o silêncio tanto 

significa, inclusive a partir de sua estrutura não linear, consideramos salutar um resumo 

pormenorizado de Sinfonia, para garantirmos ao texto literário o espaço que lhe cabe, além, 

claro, da análise.  

Após contextualizarmos Sinfonia no conjunto da obra de Adriana Lisboa, 

apresentamos a fortuna crítica que nos permitiu delinear nossos objetivos, principalmente a 

tese de doutorado de Camila Canali Doval (2016), no que diz respeito, principalmente, à 

representação da personagem Lina, que, para esta estudiosa é estereotipada como a negra 

sensual responsável por despertar os desejos incontroláveis nos homens e que, por isso, é 

estuprada e morta fora da casa, na rua, enquanto Clarice é estuprada dentro de casa. O 

estudo de Doval (2016) levantou uma questão, no nosso percurso de escrita, que, 

principalmente pelo método que elegemos, nos instigou a reler a obra para responder a 
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isto: vale a vida de uma mulher negra menos que a vida de uma mulher branca em 

Sinfonia? Mais que responder a isso, buscamos responder a razão de ser disso, pois a 

personagem Lina, mulher negra e pobre, considerando o contexto de nossa sociedade que 

escravizou indígenas e negros, exige, quase clama, que olhemos para ela, para quem ela é e 

para quem não é e, claro, para esse Outro que limita suas possibilidades de ser. Além disso, 

o estudo de Doval (2016) classifica as personagens de Sinfonia assim: Clarice como 

“acomodada” e Maria Inês como “transgressora”. Junto ao estudo de Doval (2016), a 

fortuna crítica que apresentamos permitirá termos acesso ao já produzido em relação à 

trama de Sinfonia e dos debates já realizados. Parte do próprio título da obra, por remeter 

ao aspecto musical, visto que sinfonia é um conjunto de sons e de silêncios, praticamente 

nos obriga a ouvir outras vozes.  

Feitas as ressalvas, sigamos com nosso estudo, a fim de conhecermos a 

autora e sua obra, primeiramente e, em seguida, a fortuna crítica que elegemos para o 

estudo.   

 

1.1 A AUTORA: ADRIANA LISBOA 

 

Adriana Lisboa Fábregas Gurevitz, ou Adriana Lisboa, como assina suas 

obras, é brasileira e nasceu em 1970, no Rio de Janeiro. Cresceu, como ela mesma afirma 

no documentário “Lisboa”, dirigido por Eduardo Montes-Bradley, num prédio de dois 

andares, construído pelo avô, numa pacata rua, para as duas filhas (a mãe e a tia de 

Adriana), na cidade de Laranjeiras, no Rio de Janeiro, onde essas filhas ainda vivem com o 

pai da autora. Adriana Lisboa tem dois irmãos: uma irmã e um irmão, para quem já 

dedicou livros. 

Durante as férias escolares, ela ia para a fazenda de um avô no interior do 

Rio de Janeiro, experienciando, dessa forma, em parte do ano, a vida agitada de uma 

cidade grande e, na outra parte, a calmaria da vida junto à natureza, com os pés descalços 

na terra da fazenda, subindo montanhas e andando a cavalo. Desde pequena, Lisboa 

gostava muito de comprar livros e, aos nove anos, escreveu seus primeiros poemas. A 

escrita de contos ocorreu logo aos dez anos de idade. Contos esses que o pai da autora, 

bancário, nessa época, exibia com orgulho aos colegas de trabalho no Banco do Brasil. 

Durante a adolescência, a escritora estudou canto, baixo elétrico, flauta transversal e 

também tocou violão. Nessa fase da vida, dedicou-se à leitura e à escrita de música. Aos 
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dezoito anos, Adriana Lisboa decidiu ir morar na França, em vez de ingressar num Curso 

Superior, tendo seu primeiro contato com uma cultura diferente e fazendo amizades com 

vários imigrantes2. Nesse período de 1988 a 1989 em que morou na França, foi cantora de 

Música Popular Brasileira. No início dos anos 90 retornou ao Brasil e graduou-se em 

música pela Universidade Federal do Rio de Janeiro no ano de 1994, onde atuou também 

como professora. 

Dos seis romances publicados até o momento, o primeiro foi Os fios da 

memória, em 1999, pela editora Rocco, Brasil. Nessa obra, uma mulher chamada Beatriz 

recebe de herança dos tios uma casa no Rio de Janeiro. Nessa casa, ela encontra vários 

diários, nos quais a história de seus antepassados e também a história do Brasil são 

(re)construídas. Esse romance esteve entre os finalistas do Prémio Literário José 

Saramago3, mas não foi premiado. Em 2001, pela mesma editora, foi publicado o segundo 

romance: Sinfonia em Branco, o qual narra a história de um estupro incestuoso e, a partir 

dele, o destino das duas irmãs, Clarice e Maria Inês. Este livro consagrou a autora entre a 

crítica, fazendo dela a primeira autora brasileira a receber o Prémio Literário José 

Saramago, no ano de 2003, quando o Prêmio estava na sua terceira edição, no valor de 

vinte e cinco mil euros. Segundo Adriana Lisboa, em entrevista concedida ao blog 

Silêncios que falam, esse Prêmio lhe abriu as portas para o mercado internacional.  

A edição de Sinfonia em Branco que tomamos para análise foi publicada 

após a premiação de 2003 e tem o prefácio escrito por Pilar Del Río, umas das juradas do 

Prêmio Literário José Saramago. Ela afirma no prefácio que “nada escapa ao bisturi da 

autora, o amor, o ódio, o desprezo, o crime, a expiação, a impossibilidade do 

esquecimento” (DEL RIO, 2013, p.9). Sinfonia em Branco foi finalista do Prix des 

Lectrices4 por Des roses rouge vif/Sinfonia em branco. Foi traduzido para diversas línguas: 

inglês, alemão, árabe, italiano, francês, romeno, turco, espanhol, croata e polonês (tradução 

em albanês e esloveno no prelo). Também foi finalista do PEN Center USA Literary 

Awards – categoria ficção traduzido como Symphony in White, em 2011. 

Em 2002, Adriana Lisboa defendeu sua dissertação de mestrado em 

Literatura Brasileira, intitulada Um beijo de Colombina: Diálogo com a poesia de Manuel 

Bandeira, no Instituto de Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, sob 

                                                 
2A maior parte das informações sobre a autora expostas até aqui foi extraída do documentário “Lisboa”, no 

qual ela mesma fala sobre a própria infância e caminhos percorridos até a escrita do romance Azul corvo. 
3Criada, em 1999, pela Fundação Círculo de Leitores, de Lisboa, essa premiação objetiva distinguir autores 

de até trinta e cinco anos que tenham obras escritas em língua portuguesa.  
4 “Prêmio das Leitoras” da edição francesa da revista Elle. Tradução nossa. 
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orientação do Prof. Dr. Flávio Martins Carneiro. A dissertação teve como objeto de estudo 

parte da poesia do escritor brasileiro Manuel Bandeira, inserida no período de 1886-1968. 

Adriana Lisboa inovou quando compôs sua dissertação somente com elementos para-

textuais e um texto ficcional em forma de romance em vez de um texto nos moldes 

científicos5. Em 2003, esse texto ficcional foi publicado como livro sob o título: Um beijo 

de colombina. O livro foi finalista do Prêmio Jabuti6 (2004) e do Prêmio Zaffari-Bourbon7, 

na categoria romance. 

Em março de 2007, Adriana Lisboa defendeu sua tese de doutorado em 

Literatura Comparada, pela UERJ, intitulada Rakushisha, a cabana dos caquis caídos: 

releitura de um diário de Matsuo Bashõ, orientada pelo Prof. Dr. Gustavo Bernardo 

Krause, no mesmo molde da dissertação de mestrado defendida em 2002: a tese é 

composta apenas pelos elementos para-textuais e pelo texto ficcional em forma de 

romance. Nesse mesmo ano de 2007, foi publicada como romance pela editora Rocco sob 

o título Rakushisha. Esse quarto romance da autora narra a história de Haruki e de Celina 

numa viagem ao Japão. Ele a convida um dia antes de embarcar para o Japão, quando a 

conhece num metrô na cidade do Rio de Janeiro. Celina decide ir com ele que, de origem 

nipônica, fora convidado a ilustrar o Diário de Saga, de Matsuo Bashō. A viagem dos dois 

ao Japão é também uma viagem interior, através da qual as personagens irão revelar-se a si 

mesmas e revelar o Japão moderno. Adriana Lisboa recebeu uma bolsa financiada pela 

Fundação Japão e residiu um mês em Kyoto - não por acaso o romance é ambientado no 

Japão. Rakushiha foi finalista na categoria “Melhor Livro de Romance” da 50ª edição do 

Prêmio Jabuti8 no ano de 2008. Rakushisha também esteve entre os quarenta e oito 

finalistas da sexta edição do Prêmio Passo Fundo Zaffari & Bourbon de Literatura no ano 

                                                 
5Sobre esse tipo de composição de dissertação, sugerimos a leitura do artigo de Anna Elizabeth Balocco, 

intitulado “Quando a ficção invade a prosa: práticas discursivas não-canônicas no discurso acadêmico”. 
6O Prêmio Jabuti foi criado em 1958 e é considerado pela crítica um dos maiores do Brasil. O objetivo desse 

Prêmio é o reconhecimento da obra literária de um autor dentre as diversas que as editoras inscrevem todos 

os anos. 
7O Prêmio Passo Fundo Zaffari & Bourbon de Literatura premia os melhores romances escritos 

originalmente em língua portuguesa publicados dois anos antes de cada edição dele. Foi criado pela 

Universidade de Passo Fundo (Porto Alegre/Brasil) no último dia da 7ª Jornada Nacional de Literatura em 

1997, cuja premiação se daria na próxima edição da Jornada. 
8Esse Prêmio foi criado, em 1958, pelo presidente da Câmara Brasileira do Livro, Edgar Cavalheiro, com o 

objetivo de realizar a difusão dos trabalhos de escritores, editores, livreiros, ilustradores e gráficos, dando 

assim, prestígio às obras premiadas. 
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2009 e dentre os dez finalistas, em 2010, do Prêmio Literário Casino da Póvoa9, sem, 

contudo, ser premiado. 

Em 2010, a editora Rocco publicou mais um romance de Adriana Lisboa: 

Azul corvo. Esse livro narra a história de Vanja, jovem que, aos treze anos de idade, logo 

após a morte de sua genitora, Evangelina, decide voltar aos Estados Unidos em busca do 

pai que não conhecera. Vanja contará com a ajuda de um ex-marido da mãe, Fernando. A 

partir da busca de Vanja, a ditadura militar no Brasil, o processo de imigração pelo qual 

passam as personagens, as perdas amorosas e outras questões existenciais vão se 

descortinando. O romance foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura10 no ano de 2011 

e constou entre os dez finalistas do Prêmio Passo Fundo Zaffari & Bourbon de Literatura 

em 2011, sendo, ainda, indicado pelo jornal inglês The Independent como um dos melhores 

livros de 2013. Foi após ler Azul corvo que Eduardo Montes-Bradley idealizou o 

documentário “Lisboa”. Neste mesmo ano de 2013, a editora Alfaguara, Brasil, lançou o 

romance Hanói. Uma narrativa que também girará em torno da imigração e das angústias e 

alegrias que dela procedem. Essa obra conta a história de David e de Alex que viverão uma 

breve história de amor, condenada ao fim pela condição de doença de David, que, aos 

trinta e cinco anos, é diagnosticado com um câncer terminal. Ambos são imigrantes e, 

neste aspecto, Hanói dialoga com Azul Corvo. O romance esteve entre os finalistas do 

Prêmio São Paulo de Literatura no ano de 2014 na categoria “melhor livro do ano” e 

também foi indicado pelo jornal brasileiro O Globo como um dos livros do ano. 

Além desses seis romances, Adriana Lisboa é autora do livro de poesia 

Parte da paisagem, publicado em 2014 pela Editora Iluminuras; dois livros de contos 

Caligrafias (publicado em 2004 pela Editora Rocco, Brasil) e O Sucesso (publicado pela 

editora Alfaguara, em 2016). Adriana Lisboa também é autora de quatro livros infanto-

juvenis. O primeiro, Língua de Trapos, teve seu lançamento no ano de 2005, pela editora 

Rocco, Brasil, e recebeu o selo de “altamente recomendável” pela Fundação Nacional do 

Livro Infantil e Juvenil, rendendo a Lisboa o prêmio de autora revelação pela Fundação 

Nacional do Livro Infantil e Juvenil em 2006. O segundo intitula-se O coração às vezes 

                                                 
9Prêmio criado em Portugal, em 2003, com objetivo de exaltar, anualmente, uma obra em português editada 

em Portugal. 
10Criado pela Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo, este Prêmio que conta com três categorias 

(Prêmio São Paulo de Melhor Livro do Ano, Prêmio São Paulo de Melhor Livro do Ano – Autores 

Estreantes, para escritores com até 40 anos, e Prêmio São Paulo de Melhor Livro do Ano – Autores 

Estreantes, para autores com mais de 40 anos), reconhece os melhores romances escritos em língua 

portuguesa editados e publicados no Brasil. 
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para de bater e foi editado em 2007 pela Publifolha. O livro foi reeditado pela editora 

Rocco em 2014. O terceiro, Contos populares japoneses, foi editado em 2008, pela editora 

Rocco. Tal livro recebeu o selo “altamente recomendável” pela Fundação Nacional do 

Livro Infantil e Juvenil. O quarto livro infanto-juvenil intitula-se A sereia e o caçador de 

borboletas e foi publicado em 2009 pela editora Rocco, Brasil. Adriana Lisboa também 

organizou o livro digital 14 novos autores brasileiros, produzido pela Editora Mombak, em 

2015. 

Além de escritora, ela atuou como tradutora por mais de dez anos, tendo 

traduzido para o português, entre outros livros: O morro dos ventos uivantes, de Emily 

Brontë, A estrada, de Cormac McCarthy, A porta, poemas de Margaret Atwood, Uma voz 

vinda de outro lugar, de Maurice Blanchot, e duas novelas de Stefan Zweig – 24 horas na 

vida de uma mulher e Carta de uma desconhecida. Atuou, em 2014, como escritora 

residente na Universidade da Califórnia, Berkeley. Também, foi pesquisadora visitante no 

International Research Center for Japanese Studies / Nichibunken, em Kyoto; na 

Universidade do Novo México e na Universidade do Texas, Austin. 

Pelo conjunto de sua obra, Adriana Lisboa recebeu, em 2005, o Prêmio 

Moinho Santista11, na categoria romance. Em 2007, foi selecionada pelo Hay 

Festival/Bogotá Capital Mundial do Livro como um dos trinta e nove mais importantes 

jovens autores latino-americanos. Atualmente, ela reside nos arredores de Boulder, no 

estado do Colorado, Estados Unidos da América. Seu mais recente livro publicado data de 

2016, é um livro de contos intitulado O sucesso, pela editora Alfaguara, Brasil. 

 

1.2 COMO UM QUADRO DE WHISTLER: A ILUSÃO DA BRANCURA 

 

Como vimos anteriormente, as obras literárias de Adriana Lisboa figuram 

entre espaços de notório reconhecimento da crítica, tanto no cenário nacional quanto 

internacional. Foi Sinfonia em Branco que lhe rendeu o Prêmio José Saramago, em 2003, 

nunca antes dado a uma escritora brasileira, sendo esse romance o objeto de estudo deste 

trabalho. 

                                                 
11Este Prêmio tem por objetivo reconhecer trabalhos nas áreas de Ciências, Letras e Artes e está organizado 

em duas categorias: “Vida e Obra” e “Juventude”. A inscrição para concorrer ao Prêmio ocorre por meio de 

indicações de universidades, entidades culturais e científicas. Em 2005, quando a Fundação completava 50 

anos de existência, houve a alteração do nome do Prêmio Moinho Santista para Prêmio Fundação Bunge. 
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O título do livro faz alusão ao quadro, datado de 1862, de autoria do 

estadunidense James Abbott McNeill Whistler, intitulado por “Sinfonia em Branco, nº 1”. 

James Abbott é conhecido por nomear suas obras mesclando música e pintura. No romance 

Sinfonia em Branco, o narrador faz questão de deixar isso claro para o leitor, a partir das 

memórias de Tomás sobre Maria Inês: “Bastou vê-la para pensar imediatamente numa obra 

de Whistler, pintor que combinava muitas vezes cor e música nos títulos de seus quadros. 

Noturno em preto e ouro, Noturno em azul e verde [...] Sinfonia em branco” (LISBOA, 

2013, p.43-44). A obra de arte “Sinfonia em Branco, Nº 1” foi rejeitada pela crítica da 

época, porque retratava uma jovem vestida de branco com os cabelos desalinhados. A 

posição altiva e o desalinho dos cabelos da jovem na época foi visto negativamente pela 

crítica devido à contradição que apresentava entre o título e a pureza da cor branca do 

vestido da mulher retratada nele e do desalinho dos cabelos desta. Somou-se a isso o fato 

de que a mulher retratada no quadro era amante de Whistler, Joanna Hiffernan12. Essa é 

uma das principais intertextualidades do quadro de Whistler com Sinfonia em Branco, pois 

uma das personagens do romance (Maria Inês) foi nomeada pelo namorado Tomás como a 

“Garota de Branco” e, partindo dessa relação, outras irão se estabelecer a respeito dessa 

irônica brancura não imaculada presente no quadro de Whistler. Vale destacarmos também 

a carga significativa que há por trás dessa intertextualidade, para além do quadro de 

Whistler, pois, o branco não representa somente a pureza ou a paz, como o é numa cultura 

cristã como a imposta desde a colonização em nosso país. Em outras culturas, como por 

exemplo, na hindu, o branco é a cor do luto. Soma-se a isso que, se pensarmos em termos 

de cor, o branco não é ausência de cor, mas um conjunto de cores que a compõem. 

Achamos por bem destacarmos isto desde agora, para que, mais adiante, possamos discutir 

na nossa análise o branco para além de uma relação de contraste, mas de síntese e de 

ambiguidade.  

Sinfonia em Branco narra a história de duas irmãs, Clarice e Maria Inês. 

Clarice, pouco antes de completar treze anos, foi estuprada pelo próprio pai, Afonso 

Olímpio, dentro de casa e, Maria Inês, que tinha nove anos na época, presenciou o fato. A 

mãe das meninas, Otacília, mesmo sabendo dos abusos sofridos pela filha, somente meses 

antes de Clarice completar quinze anos de idade, tomou uma providência: enviou-a para 

morar na capital do Rio de Janeiro na casa de uma tia-avó de Otacília, Berenice. Com essa 

atitude, Otacília pôde socorrer a filha, vítima do abuso permanente, afastando-a da família, 

                                                 
12 Disponível em <https://hisour.com/pt/james-abbott-mcneill-whistler-762/>. Acesso em: 05 set. 2017. 
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dos amigos e da cidade, enquanto Afonso seguia sua rotina como se nada tivesse 

acontecido: “Afonso Olímpio parecia ser feito apenas de superfície e, sem dúvida, 

essencialmente bom, de uma forma como só os mansos conseguem ser [...]” (LISBOA, 

2013, p.83). O estupro de Clarice ocorreu em Jabuticabais, cidade fictícia, no interior do 

Rio de Janeiro, Brasil, no início da década de 60 (LISBOA, 2013). Apesar de também se 

ambientar na capital do Rio de Janeiro e na Itália, a narrativa se encerra em Jabuticabais, 

onde as irmãs se encontraram, muitos anos depois do estupro e de outros acontecimentos, 

na fazenda da família, fechando um ciclo, no qual o silêncio e a dor guardados ao redor dos 

acontecimentos envolvendo Clarice e o pai são trazidos à tona em uma tentativa de 

cicatrizar as feridas abertas há tanto tempo. 

Exporemos a narrativa linearmente, no entanto, é importante ressaltar, 

não é assim que a história se organiza no romance. O tempo é recortado e, num ir e vir, um 

narrador em terceira pessoa faz-nos conhecer de forma entrecortada as personagens e os 

fatos, permitindo que pairem, entre esse ir e vir da narração, vazios que o leitor é obrigado 

a preencher ou a remendar com outras informações já obtidas na leitura, embora, muitas 

vezes, esses remendos sejam impossíveis. 

A narrativa inicia com a volta de Maria Inês, aos quarenta e oito anos de 

idade, à casa onde morou com a família em Jabuticabais, acompanhada da filha Eduarda, 

que já tem dezenove anos, para visitar a irmã Clarice. Mas, voltemos um pouco no tempo. 

Quando tinha nove anos, Maria Inês já se mostrava muito independente e era conhecida 

por ser “inventiva, ousada e curiosa” (LISBOA, 2013, p.26), ao contrário de Clarice, 

sempre dócil e obediente, “como um cãozinho treinado” (LISBOA, 2013, p.26). Nos 

entrecortes de Sinfonia em Branco, o narrador descreve, reiteradamente, a personalidade de 

Clarice como dócil e amável igual a um cão treinado, o que antecipa, de certa forma, que 

ela não teria voz para denunciar os abusos que sofreria. Em certa parte da narrativa, está 

explícito que Clarice faria de tudo para receber atenção da mãe, justificando a docilidade 

da menina: “Chegava a desejar ter capacidade de ler mentes e corações para antecipar-se a 

Otacília, antecipar-se a suas vontades e expectativas. [...] Tinha certeza de que a mãe não a 

amava” (LISBOA, 2013, p.39). 

Maria Inês recebeu o nome da tia-avó paterna que morreu “doida”, fato 

que não impediu seus pais de lhe darem o nome. Na família de Afonso Olímpio, pai da 

menina, os nomes se repetiam, eram herança de família. No entanto, Clarice não herdou o 

nome de ninguém. Otacília casou-se com Afonso Olímpio aos vinte e oito anos. Para a 
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época, idade já avançada para ter filhos. Assim, Afonso Olímpio surgiu na vida de Otacília 

para salvá-la do título “da que ficou para titia”, apesar de não ser branco e de suscitar 

comentários sobre sua cor: “vocês notaram como ele é um pouco...Não acham que ele é 

meio...Não sei, talvez eu esteja enganada, mas ele me pareceu...Meio mulato. O cabelo 

ruim” (LISBOA, 2013, p.53) (grifos da autora). Ao ouvir tais comentários, Otacília 

rejeitava-os: “Afonso Olímpio é branco, só que tem a pele um pouco morena por causa do 

sol” (LISBOA, 2013, p.54). Casaram-se em Jabuticabais, mas ela, virgem e cheia de 

expectativas, não teve o casamento que sonhou e nem os prazeres que dele esperava ter: 

“fazer amor era burocrático como descascar batatas ou cerzir um par de meias. Nunca, em 

sete anos, Afonso Olímpio lhe havia proporcionado aquilo que la naturalmente esperava 

dele [...] algo coisa que ela sabia definir-se por um nome proibido e mágico, orgasmo” 

(LISBOA, 2013, p.55) (grifos da autora) 

Dessa relação, nasceram duas filhas com personalidades extremamente 

diferentes. Clarice, aos doze anos, era adorável, obediente e estava sempre arrumada 

quando sentava à mesa do café, o que causava extrema irritação na irmã Maria Inês que 

passava boa parte do tempo na companhia do primo João Miguel, quando este estava de 

férias na fazenda enquanto o pai viajava para a Itália para visitar a amante. João Miguel e 

Maria Inês sempre iam a uma pedreira, mesmo o pai das meninas proibindo-as disso. Um 

dia, João Miguel e Maria Inês plantaram na pedreira uma árvore de dinheiro, o que sugere 

ao leitor que da relação entre os dois primos não haveria frutos. Sempre que estavam lá, 

Maria Inês apontava para a Fazenda dos Ipês e narrava o que houvera naquele lugar. Nessa 

fazenda, um homem matou a esposa com dezessete facadas, após flagrá-la com o amante. 

O amante conseguiu fugir e a polícia prendeu o assassino que foi linchado pela população 

que, indignada, invadiu a delegacia, retirou o assassino de lá e o matou com paus e pedras, 

queimando-o em seguida. A filha do casal, Lindaflor, ainda era pequena e pairavam muitos 

rumores na cidade sobre o paradeiro dela, que abandonou a fazenda após o ocorrido, mas 

não se sabia ao certo onde ela estava. 

Em um dia de verão, após voltar do plantio da árvore de dinheiro, ao 

entrar em casa, na ponta dos pés, carregando sementes de cipreste, Maria Inês presenciou o 

pai abusando da irmã e saiu correndo, deixando as sementes caírem no chão: “A porta do 

quarto entreaberta. [...] Lá dentro alguma coisa se move, um monstro purulento de um olho 

só, que baba e grunhe e range sua mandíbula. O monstro que devora infâncias” (LISBOA, 

2013, p.79). Após esse acontecimento, a menina, que já era atrevida, passou a confrontar 
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os pais com olhares e outras atitudes de mais atrevimento, sendo a única na família a 

demonstrar revolta pelo que havia presenciado. Clarice, vítima dos abusos do pai, se tornou 

mais calada, mais fechada e mais submissa. Esta passava os dias com Damião, Lina e 

Casimiro, apanhando argila na beira do rio. Os amigos ajudavam Clarice a apanhar o 

material que ela transformava depois em esculturas: “As esculturas com que ela tentava se 

salvar” (LISBOA, 2013, p.89). Clarice faria uma escultura de Lina para presentear a amiga 

antes de partir para o Rio de Janeiro, escultura essa que nunca chegou a entregar-lhe: “vou 

lhe dar de presente, sim, se você quiser. Mas você é muito mais bonita do que ela” 

(LISBOA, 2013, p.99).  

Apesar de tardia, a decisão de Otacília de enviar Clarice ao Rio de 

Janeiro, para morar com Berenice, não foi fácil e ela o fez com muito medo, tanto que 

mentiu para o marido, quando interrogada por ele sobre a decisão de enviar a filha mais 

velha para morar na capital do Rio de Janeiro: “Já conversamos a respeito, ela e eu, mentiu 

Otacília. Também já conversei com minha tia Berenice, que pode hospedá-la – mentiu de 

novo” (LISBOA, 2013, p.84). Ela não havia feito nada disso, quando informou ao marido 

que Clarice moraria no Rio: “entre elas não havia confissões, não havia trocas de carinhos, 

mas muitos e longos silêncios” (LISBOA, 2013, p.92). Falaria com a tia somente no fim da 

tarde: “Otacília não voltou a falar sobre aquele assunto pelo resto do dia, e ninguém soube 

que, no final da tarde, mandou selar um cavalo e foi sozinha até Jabuticabais telefonar para 

Berenice [...]” (LISBOA, 2013, p.87-88). 

O tempo passou e, na noite de véspera da ida de Clarice para o Rio de 

Janeiro, Lina foi estuprada e assassinada por um desconhecido, quando retornava da 

fazenda para sua casa: “o homem saiu do mato, de trás de uma moita de ciprestes. Estava 

esperando por ela” (LISBOA, 2013, p.101). Lina era uma jovem negra muito bonita e sem 

consciência de sua própria beleza e dos olhares de desejo que desperta nos homens. Ela era 

amiga das filhas de Otacília e frequentava a fazenda. O narrador a descreve como mais 

moleque que Damião, um menino mais jovem que ela: “Ela ainda não sabia que tinha seios 

de mulher adulta, vestia uma blusa branca muito pequena e gasta demais pelo uso. Parecia 

mais criança que o menino Damião” (LISBOA, 2013, p;89). No entanto, os moradores do 

lugar a culparam por despertar desejos nos homens, taxando-a de retardada por seu 

comportamento inocente e moleque: “Clarice entreouvira certa vez uma conversa em que 

se explicitava a suposição, Lina, meio retardada. Mas era sem dúvida proibido falar sobre 

aquilo” (LISBOA, 2013, p.102) (grifos da autora). Clarice, abalada pelo assassinato da 
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amiga e pela indiferença de seus pais, antes de entrar no táxi que a levaria para o Rio de 

Janeiro, colocou na frente dos pais a escultura de Lina, como se lhes expusesse o abuso que 

sofreram, ela e a amiga, ali, materializadas naquela escultura que, mais tarde, ela nomearia 

de “Morte”. 

Após esse fato, Clarice foi embora para o Rio de Janeiro, de onde só 

voltou cinco anos depois para casar-se com Ilton Xavier, vizinho dela em Jabuticabais. 

Quem, na noite do jantar de seus quinze anos, pediu a Clarice que lhe escrevesse, enquanto 

estivesse no Rio de Janeiro, e a beijou. Os dois estabeleceram, em seguida, um namoro a 

distância, através de cartas. Assim como Afonso Olímpio foi para Otacília, à primeira 

vista, um salvador, Ilton Xavier foi para Clarice o “Cristo pagão” (LISBOA, 2013, p.137). 

Na noite de núpcias, ele percebeu que ela não era virgem, mas decidiu não a confrontar. 

O casal morava com os pais de Ilton Xavier num casarão secular da 

família. O casamento, todavia, durou somente seis anos, porque, um verão antes da morte 

do pai de Clarice, Afonso Olímpio, ela decidiu abandonar o casarão. Um ano antes disso, 

morreu Otacília. O definhamento de Otacília é exposto no romance como algo já em curso 

quando ela decide enviar Clarice para morar no Rio de Janeiro, mas ela afirma para a filha 

que não sabe o que a adoece, quando esta lhe pergunta o motivo da doença: “Ainda não se 

sabe. Você não precisa pensar nisso, tem seus próprios assuntos [...]” (LISBOA, 2013, 

p.92). 

Maria Inês chega a Jabuticabais a tempo de ver a mãe com vida. Otacília 

falece durante o banho. No dia do enterro da mãe, Maria Inês faz sexo com o primo João 

Miguel: “João Miguel não perguntou quem havia sido o primeiro. Nem quantos homens 

ela tivera. Maria Inês já (ainda) era uma mulher de vinte e um anos quase completos, e ele 

não sabia exatamente como posicionar-se diante daquilo [...]” (LISBOA, 2013, p.216-217). 

Após o enterro da mãe, ela promete não retornar nunca mais a Jabuticabais e regressa ao 

Rio de Janeiro, para onde havia ido anos antes: “e ela entrou no carro e fechou a porta e 

não olhou para trás [...] Acreditou firmemente que nunca mais voltaria a pôr os pés ali” 

(LISBOA, 2013, p.221). No entanto, acaba por ir a Jabuticabais para participar das festas 

juninas e, no dia seguinte à festa, ela e Clarice conversaram na pedreira na qual Clarice e a 

irmã estavam proibidas de ir, mesmo que esta desobedecesse a ordem dos pais. As duas 

falaram sobre o dia em que Maria Inês carregava as sementes de cipreste e presenciou o pai 

estuprando Clarice. Nesse momento, Afonso Olímpio chegou à pedreira. Maria Inês, 

segurando a mão esquerda da irmã, disse ao pai que agora era grande e poderia defender a 
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irmã e empurra-o de cima da pedreira, dando causa a sua morte: “Agora você vai ver que 

eu sou grande e que me tornei bastante forte, pai [...] Depois, muito levemente, empurrou” 

(LISBOA, 2013, p.293). Maria Inês voltou, então, para sua casa no Rio de Janeiro e seguiu 

a vida. Mas Clarice não conseguiu lidar com o ocorrido e, pouco depois de seu aniversário, 

durante o primeiro verão após o assassinato do pai, saiu de casa sem deixar ao menos um 

bilhete, somente a aliança de casamento, rumo a Friburgo. Lá, foi reconhecida por 

Lindaflor, mulher na casa dos trinta anos, a filha cujo pai esfaqueou a mãe com dezessete 

facadas na Fazenda dos Ipês em 1962. Uma semana após abandonar a casa, Clarice enviou 

uma carta ao ex-marido Ilton Xavier e à irmã Maria Inês, informando-os de que precisava 

ficar sozinha e que, por isso, não passaria o endereço. Clarice e Lindaflor tornaram-se 

amigas e esta lhe apresentou aos muitos amigos que tinha. As duas se hospedaram por um 

tempo na casa de um dos amigos de Lindaflor, em Lumiar. Lá passavam o dia inteiro 

consumindo maconha e, às vezes, cogumelos. 

Daí em diante, Clarice passou a consumir cocaína e álcool. Os empregos 

que arrumou como recepcionista, vendedora, auxiliar de cozinha duravam cada vez menos 

e não lhe davam uma renda que lhe possibilitasse sustentar os vícios. Então, ela decidiu 

mudar para Cordeiro, para tomar conta da filha de uma amiga. De lá, mudou-se para 

Niterói. Depois, retornou a Friburgo e tentou vender suas esculturas em Teresópolis. Daí 

em diante, Clarice, que cada vez mais entrava em declínio, perdeu o controle de tudo: 

tempo, espaço e de seu corpo e passou a se relacionar com um homem que a levou para 

viver consigo num quarto escuro de uma pensão e lhe sustentava o vício em álcool e 

cocaína: “o homem tirou a roupa de Clarice e ela mal sentiu. O quarto escuro. As mãos 

dele em suas ancas emagrecidas de ossos pontudos que saltavam agressivamente dentro 

das calças jeans” (LISBOA, 2013, p.263). O homem, às vezes, sumia por três ou quatro 

dias, mas sempre retornava. Num desses sumiços, Clarice encontrou no quarto uma faca 

Olfa, com a qual ela decide cortar os pulsos e pôr fim ao sofrimento, aos trinta e oito anos, 

pois já não conseguia lidar com as memórias: “então, certo dia, Clarice encontrou a faca 

Olfa. E ficou feliz como não havia sido ao longo dos últimos quinze, vinte anos. Agora, 

sim, seria possível. Esquecer. Profundamente” (LISBOA, 2013, p.262). No entanto, foi 

salva pelo homem com quem vivia que a levou para o hospital e, na UTI, ela sobreviveu. 

Depois disso, voltou para as drogas. Anos depois da tentativa de suicídio e de outras de se 

livrar das drogas, Clarice decidiu se internar numa clínica de desintoxicação de onde saiu 

para retornar a Jabuticabais e morar na casa onde vivera até os quinze anos. Maria Inês e a 
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filha Eduarda, ainda pequena, chegaram a visitá-la na clínica antes dela sair de lá. Clarice 

lhe perguntou se ela e todos iriam visitá-la quando voltasse para a fazenda. Mas a irmã não 

foi e se manteve ausente da vida de Clarice por dez anos, exceto pelos postais e cartões de 

Natal que lhe enviava. 

Quando Maria Inês foi morar no Rio de Janeiro, aos quinze anos, após 

pôr fogo no pasto da fazenda, conheceu Tomás. Ele morava só no apartamento, pois o pai, 

jornalista, e a mãe, estudante de direito e presidente do diretório acadêmico da PUC, 

haviam sido presos e levados para o exílio por policiais durante a ditadura, acusados de 

estarem de posse de livros subversivos, que já haviam sido rasgados e descartados na 

latrina. A partir disso, Tomás, que então tinha vinte anos de idade, se viu sozinho. Numa 

certa manhã, ele viu Maria Inês usando o vestido branco que sua irmã Clarice lhe dera na 

véspera de sua ida para o Rio de Janeiro: “[...] Clarice encontrou o vestido branco, novo, 

que não usava porque não achava que lhe caía bem. Maria Inês poderia ficar com ele 

também e esperar para usá-lo quando fosse maior” (LISBOA, p.2013, p.96-97). Nesse 

momento, Tomás, que gostava de desenhar, nomeou Maria Inês de a Garota de branco, em 

referência ao quadro de Whistler. Os dois passaram, pouco tempo depois de se 

conhecerem, a se relacionar amorosamente. Mas a Garota de branco decidiu, no dia do 

enterro do pai, Afonso Olímpio, casar-se com o primo João Miguel, apesar de já se 

relacionar com Tomás. Este se manteve na condição de amante dela até o dia em que ela 

colou grau como médica. No dia da formatura de Maria Inês, após oito anos de 

relacionamento com Tomás, ele, ao vê-la ao lado do marido e com a filha nos braços, 

decidiu deixá-la. E, para manter-se afastado, fez várias viagens pelo Brasil. Depois de 

conhecer muitas cidades, decidiu comprar o casebre dos colonos da fazenda onde morava 

Clarice, quem conhecera no enterro do pai dela não sem antes estranhar a ausência de 

lágrimas nos olhos dela e de Maria Inês que, depois de casada o procurou e, durante uma 

hora ininterrupta, lhe contou que presenciou a irmã sendo estuprada pelo próprio pai. 

Depois disso, Tomás nunca mais foi o mesmo. 

Maria Inês tornou-se médica dermatologista e vivia num apartamento de 

luxo no Alto Leblon no Rio de Janeiro: “Otacília e Afonso Olímpio já estavam mortos 

quando Maria Inês se diplomou pela Universidade Federal: turma de 1979” (LISBOA, 

2013, p.72). Manteve uma relação extraconjugal com Bernardo Águas, colega da turma de 

Medicina, que decidiu abandonar a profissão e seguir a carreira de cantor: “[...] Bernardo 

Águas, que tinha uma bela voz de barítono e acabou largando a medicina por uma carreira 
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de cantor que internacionalizou-se rápido. Música antiga” (LISBOA, 2013). O marido de 

Maria Inês, João Miguel, era advogado e fazia constantes viagens para a Itália, assim como 

o pai dele fazia quando ele era mais novo. Os motivos das viagens também eram os 

mesmos de seu pai que deixava a esposa no Brasil e viajava para a Itália para encontrar a 

amante: infidelidade. Numa certa viagem à Veneza, anos antes, Maria Inês descobriu que o 

marido lhe traía com um jovem veneziano chamado Paolo: “ela só descobriu ali, naquele 

fim de tarde agradável na Piazza San Marco. E sentiu-se parcialmente culpada [...] Minha 

culpa, ela pensou” (LISBOA, 2013, p.184). No Brasil, o marido fazia o mesmo, mas com o 

professor de tênis ou com a ex-esposa de um primo de João Miguel, Artur: “acho que 

Luciana e o seu marido estão tendo um caso. Pensei nisso há pouco. Parece que eles têm se 

encontrado” (LISBOA, 2013, p.65). Aos quarenta e oito anos, numa noite de natal no seu 

apartamento, Maria Inês decidiu não acompanhar o marido para as festas de Ano Novo na 

Toscana. Iria para a fazenda visitar Clarice. A filha de Maria Inês, Eduarda, que tinha, 

então, dezenove anos de idade, decidiu acompanhar a mãe: “logo depois da passagem do 

ano, vou para a fazenda. Prontamente, Eduarda determinou vou também [...]” (LISBOA, 

2013, p.60) 

O retorno de Maria Inês à fazenda, após tantos anos ausente e após ela ter 

jurado que nunca mais voltaria, deixou Clarice e Tomás inquietos. Eles não entendiam qual 

a razão de seu retorno após dez anos sem ver a irmã. Na noite em que chegou à fazenda, 

Maria Inês contou a Tomás que Eduarda era filha dele. Na manhã seguinte, Tomás foi 

conhecer Eduarda. Nessa mesma noite, Clarice e Tomás se relacionam sexualmente. A 

narrativa, então, se encerra com a descrição de uma cena na qual as duas irmãs, ainda 

meninas, brincavam e se divertiam: Clarice sonhava em ser escultora e Maria Inês, 

bailarina. 

Aparentemente, Sinfonia é essa história de Clarice, a menina estuprada 

pelo pai, que vai, ao longo da vida, tentar sobreviver a esse trauma. E é também a história 

de Maria Inês, a que presenciou o estupro da irmã e nada pôde fazer para evitá-lo. Mas há 

muito mais que um trauma individual em Sinfonia em Branco, pois não parece ser à toa 

que Clarice é, reiteradas vezes, retratada como dócil e mansa, como um cãozinho treinado. 

Nem parece ser à toa que essa personagem seja nomeada com um único nome, embora 

fosse tradição na família do pai as pessoas terem dois nomes (como é o caso da irmã dela, 

Maria Inês). Também não é à toa que a mãe da menina, Otacília, demora tanto para 

socorrê-la do pai. 
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As personagens femininas da narrativa precisam, como aparente única 

saída, romper com o espaço rural onde vivem para sobreviverem a ele. Algumas nem a 

chance de sair de Jabuticabais têm, como é o caso de Lina, a amiga de Clarice, assassinada 

no caminho de casa e acusada pelos moradores do lugar de dar causa à própria desgraça, e 

da mãe de Lindaflor, que foi assassinada pelo próprio marido após ser pega em adultério. 

A mãe de Lina e Otacília, mãe de Maria Inês e de Clarice, não se realizaram sexualmente 

com quem foram casadas. Eduarda, filha de Maria Inês, tem que lidar com uma mãe 

distante e pouco carinhosa, pelo o que sugere o narrador, que apesar de criticar a mãe, 

Otacília, a ela se assemelhava. O homem que se relacionava com Clarice, quando ela era 

toxicômana, nunca se importou com a realização sexual dela, assim como, Ilton Xavier, 

que se preocupou apenas se Clarice era virgem ou não. Tomás, no entanto, não era assim 

indiferente. Um fato curioso na narrativa é que as mulheres recorrem umas às outras para 

conseguirem proteção. A tia de Clarice e de Maria Inês, Berenice, é quem recebe as 

meninas no Rio de Janeiro. A história de Berenice também é de abandono: o noivo a 

abandona com um anel de noivado no dedo e a promessa de uma vida feliz. Lindaflor é 

quem acolhe Clarice quando ela sai de casa: “sou Lindaflor, com certeza você se lembra da 

fazenda dos Ipês e do que aconteceu lá em 62. Nossa, você está verde, menina! Toma um 

gole de refrigerante” (LISBOA, 2013, p.258). Assim, o narrador, que fala pelas 

personagens em quase todo o romance, embora faça uso do discurso indireto livre com 

muita frequência, deixa várias pistas de que o estupro de Clarice não é um fato isolado de 

violência, o que, adiantamos aqui, é que a violência está direcionada à mulher por causa da 

identidade dela. A identidade significa em sua origem etimológica o que é idêntico, 

excluindo o que é diferente: “o mundo não oferecia um inesgotável manancial de 

possibilidades. Não às criaturas do sexo dela, pelo menos” como o narrador descreve o 

pensamento de Otacília ao pensar sobre orgasmo (LISBOA, 2013, p.213). No caso das 

categorias genéricas homem e mulher, a delimitação discursiva criou uma identidade 

masculina negativizando o que pertencia aos princípios femininos que passaram a ser 

atribuídos as mulheres. Dessa forma, a mulher é o diferente que afirma o lugar de prestígio 

do homem. 
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1.3 OUTROS ESTUDOS SOBRE SINFONIA EM BRANCO: DE ALGUMA 

FORMA, O TRAUMA 

 

Outros trabalhos já foram escritos a respeito de Sinfonia em Branco, 

analisando o romance por vários vieses. No entanto, devido ao recorte de nossa proposta, 

nos debruçamos somente nos estudos que o analisaram considerando, de alguma forma, a 

questão traumática em relação, principalmente, às personagens femininas, a fim de 

verificar quais abordagens já foram dadas a esse aspecto da narrativa. 

Regina R. Félix (2011), no artigo Tom, volume e arranjo no chiaroscuro 

da memória: Sinfonia em branco, de Adriana Lisboa, analisou três personagens da 

narrativa (Clarice, Maria Inês e Tomás), a partir duma perspectiva que estabeleceu um 

paralelo entre os elementos musical, plástico, cinematográfico e literário, através dos quais 

ocorre a configuração do amadurecimento das três principais personagens da narrativa. 

Segundo Félix (2011), o amadurecimento gradativo pelo qual passam as personagens é a 

reconfiguração do trauma, nomeado por ela como “amadurecimento-como-reconfiguração-

da-dor”. Tal amadurecimento, de acordo com ela, “[...] denota a convergência de 

elementos da música, da pintura, do cinema e, claro, da textualidade e de motifs literários” 

(FÉLIX, 2011, p.94). 

Segundo Félix (2011), há dois traumas presentes na narrativa: a 

antecipação da infância e da juventude interrompida pela agressão e abandono dos adultos. 

No caso das personagens Clarice e Maria Inês, o incesto do qual Clarice foi vítima, 

testemunhado por Maria Inês e, em relação a Tomás, os abandonos, primeiro, dos pais e, 

depois, por Maria Inês. A autora define trauma como “estranhamento do mundo” (FÉLIX, 

2011, p.98) e explicita como esse estranhamento é configurado esteticamente através da 

repetição de imagens, a partir da recorrência e do paralelismo de cantigas infantis, do 

contraste de cores, dos elementos terra e água, do tom sinfônico através do qual ecoam as 

outras personagens e suas tragédias e das referências literárias presentes na narrativa: “A 

sinfonia encadeia, quase cenograficamente, falas e imagens, elementos da música e da 

pintura como confluência das artes, única via possível para a transmissão da sincronia dos 

personagens no trauma” (FÉLIX, 2011, p.100-101). Conforme exposto, o estudo de Félix 

teve como ponto principal o arranjo dos elementos artísticos de Sinfonia em Branco em 

relação ao trauma vivido pelas personagens Clarice, Maria Inês e Tomás. 
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Em 2015, Jéssica Fraga da Costa (2015) apresentou, ao Instituto de 

Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Trabalho de Conclusão de Curso 

Costurando o percurso (des)feito pelo trauma em Sinfonia em Branco, de Adriana Lisboa, 

orientado pela Profa. Dra. Gínia Maria de Oliveira Gomes, para obtenção do grau de 

licenciada em Letras. O objetivo do trabalho foi analisar o percurso da personagem 

Clarice, desde o abuso sexual até, segundo ela, a superação do trauma, o que Costa (2015) 

defende como possível e aponta como evidências de tal superação o fato de Clarice falar 

com Maria Inês a respeito do dia em que esta presenciou o pai abusando sexualmente da 

irmã mais velha, Clarice: “[...] acredita-se que a protagonista, para ter obtido a sua cura, 

precisou falar sobre o indizível” (2015, p.37). 

Outra evidência, segundo Costa (2015), que demonstra que Clarice 

superou o trauma é a relação de cumplicidade que a personagem estabelece com Tomás, 

ex-namorado e ex-amante de Maria Inês: “Cabe destacar que outra evidência de que a 

personagem tenha chegado à cura, é o fato de finalmente relacionar-se de maneira saldável 

[sic] com outra pessoa, Tomás” (2015, p.39). Ela deixa claro, ao final do estudo, que é 

possível investigar ainda mais o trauma e os silenciamentos presentes na narrativa. O 

aspecto traumático, no estudo realizado por Costa (2015), foi analisado somente como 

elemento interno da narrativa. 

A tese de doutorado intitulada Mulheres escritas por mulheres: 

personagens femininas no romance brasileiro contemporâneo (2000-2014), defendida em 

Camila Canali Doval (2016), sob orientação da Profa. Dra. Sissa Jacoby, junto ao 

Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Letras da Pontifícia Universidade Católica 

do Rio Grande do Sul, à luz da crítica feminista, analisou onze personagens femininas em 

dez romances escritos por mulheres nascidas a partir da década de setenta e publicados no 

período compreendido entre 2000 a 2014. O objetivo do citado trabalho foi o de verificar 

se a construção de tais personagens contribui para o processo de emancipação feminina. 

Para tal, Doval (2016) classificou-as dentro de subgrupos: acomodadas, ousadas ou 

transgressoras. O romance Sinfonia em Branco compôs o corpus de análise da tese, 

destacando o incesto como tema principal. A estudiosa ressaltou em seu estudo que o 

silenciamento da personagem Otacília sobre o incesto envolvendo a filha Clarice é um 

“grave sintoma” resultante da opressão feminina e, por isso mesmo, esperado dentro de 

uma sociedade machista, pois: “(...) o silêncio da mãe é um ato de violência contra a filha, 

e essa é uma (falta de) atitude comum entre as mães de qualquer classe social [...]” 
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(DOVAL, 2016, p.117). Apesar de o estudo privilegiar a análise das personagens 

femininas, a autora ampliou a discussão sobre o incesto, ao utilizar um elemento externo à 

narrativa, no caso, a violência contra a mulher, para fundamentar o silenciamento da mãe 

de Clarice e de Maria Inês frente ao abuso sexual praticado pelo pai das filhas. Outra 

personagem que fez parte da análise de Sinfonia em Branco foi Lina, amiga de Clarice, que 

foi estuprada e assassinada na véspera da viagem de Clarice para o Rio de Janeiro. 

Doval (2016) defende que a representação de Lina reforça o estereótipo 

da mulher negra e sensual: “[...] a própria narrativa trata de construir o caminho de Lina de 

encontro à brutalidade, através do discurso tradicional que caracteriza a menina negra e 

bonita [...]” (2016, p.171). Lina, ao contrário de Clarice, que é violentada dentro de casa 

por um rosto conhecido, é estuprada e morta por um estranho a caminho de casa, num 

espaço público, o que, para Doval (2016) é uma forma negativa de representação da 

mulher negra: “Em Sinfonia em Branco, Clarice e Lina são vítimas da violência patriarcal, 

mas até na injustiça a diferença se reflete, à medida que Clarice é resguardada em casa [...], 

enquanto Lina é estuprada na rua, por um agressor sem rosto, anônimo e coletivo” 

(DOVAL, 2016, p.172-173). Doval (2016) parece defender a possibilidade de comparar 

barbáries, ao assumir tal posicionamento, pois o sofrimento de Clarice, estuprada pelo 

próprio pai e a manutenção disso por anos, não parece diferir da desgraça de Lina. 

O estudo de Doval (2016) ressalta, sobre Sinfonia em Branco, que a 

focalização interna nas duas irmãs se “[...] trata de uma relação entre mulheres pouco 

abordada pela literatura e com muito a ser explorado” (2016, p.136) e classifica a 

personagem Clarice como acomodada: “Clarice, por força do trauma vivido na infância, 

transforma-se numa mulher acomodada, que passa a vida percorrendo as cicatrizes que 

carrega [...]” (2016, p.257). Maria Inês, irmã mais nova de Clarice, é classificada como 

personagem transgressora: “Como duplo da irmã, seu papel implica a liberdade, não como 

herança, mas como medida de sobrevivência, e aí está a sua característica revolucionária” 

(DOVAL, 2016, p.263). Doval (2016) conclui seu estudo afirmando, a respeito dos 

romances analisados, que “cada narrativa é o relato de como eu aprendi a lidar com isso, 

conquanto para um projeto feminista seria fundamental que as personagens saíssem de si e 

enxergassem umas às outras” (2016, p.265). No entanto, se a obra for analisada em toda a 

complexidade de relações estabelecidas entre as personagens femininas que compõem a 

narrativa e a violência a que estão submetidas, levando-se em consideração o contexto 

histórico da época dos fatos narrados (meados da década de sessenta - contexto do início 
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do abuso de Clarice - até a década de noventa - reencontro das irmãs), podemos ver que, 

mesmo diante de tantas limitações, as personagens femininas ainda conseguem enxergar 

umas às outras. 

Outro estudo sobre o romance Sinfonia em Branco foi realizado por 

Pascale Terra Beck (2016), em sua dissertação para obtenção do título de Mestre, junto ao 

Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, orientado pela 

Profa. Dra. Rosana Cassia Kamita. A dissertação intitulada Uma leitura de Adriana Lisboa 

a partir da perspectiva de Zygmunt Bauman se propôs a analisar Sinfonia em Branco sob o 

viés do conceito de modernidade líquida cunhado por Bauman. Embora não aborde a 

questão traumática enquanto elemento interno ou externo, cabe ressaltar que, da análise do 

enredo, das personagens, do tempo, do espaço e do narrador, Beck concluiu que o romance 

não se enquadra no mundo líquido: “A narrativa progride sem urgência, sem sinal de 

apressamento [...]” (p.157).  

Essa análise de Beck (2016) vai de encontro com a conclusão de Félix 

(2011, p.99), de que há em Sinfonia em Branco o mal-estar-no-mundo, ou a náusea, no 

conceito de Paul Sartre. Para Félix (2011), “esse mal-estar-no-mundo, chamado de 

‘náusea’ por Jean-Paul Sartre, e que também é mencionado por Camus, aparece também 

aqui: uma criança de nove anos de idade. Uma porta entreaberta. A náusea, o medo” 

(FELIX, 2011, p.99).  Mas, para Beck (2016), não é bem assim, pois “o medo das 

personagens não representa o mal-estar da humanidade [...], mas existe, está presente nas 

entranhas da história, no sentimento dos personagens” (BECK, 2016, p.157). Destacamos, 

ainda, do estudo de Beck (2016), a seguinte afirmação que parece sintetizar a análise feita 

por ele: “Na verdade, a realidade brutal de Adriana é dentro de casa. O binômio espaço-

tempo de Sinfonia em Branco encontra-se distante do nosso tempo líquido” (BECK, 2016, 

p.157). 

O levantamento dos estudos ora elencados teve como objetivo conhecer 

as análises já realizadas em relação à questão traumática presente em Sinfonia em Branco. 

Pudemos perceber que o romance já figurou como corpus de análise de diversos trabalhos 

que elegeram o trauma ou como centro de análise ou como uma linha transversal que, de 

certa forma, permeou o percurso investigativo. Conhecer tais trabalhos permite que os 

valorizemos e que os tenhamos em mente no momento de estruturar nosso estudo. No 

entanto, propomos outro percurso de análise, enveredando por outro caminho a respeito da 

significação do trauma e da violência contra a mulher em Sinfonia. 
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2 SINFONIA DA VIOLÊNCIA: SEGREDOS CAUTERIZADOS 

 

De maneira genérica, podemos afirmar que cauterizar é o processo de 

forçar o fechamento de uma ferida por meio de diversos instrumentos/recursos13. O que 

achamos importante ressaltar sobre esse termo é que, independente do recurso utilizado e 

resguardada a sua importante finalidade de fazer parar de sangrar um ferimento, por 

exemplo, a cauterização não é um processo natural. É imposição, uma ação externa ao 

corpo, logo, externa ao sujeito. Ressaltado em vários estudos a respeito de Sinfonia em 

Branco, o silêncio é de longe, presença incômoda na narrativa. Assim como uma cicatriz é 

a marca de uma ferida, o silêncio é presença da ausência do não-dito: o que não está ali é 

marcado pela ausência: “agora Clarice não tinha machucados, mas apenas cicatrizes. 

Segredos cauterizados” (LISBOA, 2013, p.34). Quando o narrador deixa claro que Clarice 

tinha segredos cauterizados, permite que se infira que a personagem teve uma ferida que 

não parava de sangrar. Quem cauterizou os segredos de Clarice, se esse processo não é 

natural? Mas, principalmente, que ferida/segredo foi cauterizada/o?  

Dito isso, nesta parte de nosso estudo exporemos como os papéis sociais 

distintos para homens e mulheres, na nossa sociedade, se fundamentam no patriarcalismo, 

para, nesse contexto, expormos como a violência contra a mulher disso resulta. Logo, 

optamos por dividir a argumentação em duas subseções. Na primeira, trataremos da relação 

entre patriarcalismo e subalternidade feminina. Na segunda, discorreremos sobre como a 

violência contra a mulher se constitui enquanto memória da dor e como o aspecto 

traumático se insere como elemento implicado na estrutura do texto ficcional de Sinfonia 

em Branco.  

 

2.1 O QUE HERDAMOS DE NOSSO PASSADO: PATRIARCALISMO E 

SUBALTERNIDADE FEMININA 

 

“Na minha época, não era assim”. Ouvimos tantas vezes, dentro de 

nossas casas ou no espaço público, essa frase de reprovação a certos comportamentos de 

homens e de mulheres como se o tempo de outrora fosse melhor que o de agora. O 

julgamento baseado nos binarismos presente/passado e homem/mulher expressam, no 

entanto, ou por isso mesmo, determinadas expectativas às quais homens e mulheres devem 

                                                 
13Disponível em <https://www.infoescola.com/medicina/cauterizacao/ está disponível um rol de formas de 

utilizar a cauterização>. Acesso em: 05 jun. 2018. 

https://www.infoescola.com/medicina/cauterizacao/
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corresponder em nossa sociedade. Quando estas não são atendidas, provocam a 

necessidade de evocar um passado, para alguns, melhor que o presente. Mas, para homens 

e mulheres, certas situações não mudaram desde o início da colonização deste país até os 

tempos atuais, embora a frase que tanto ouvimos pareça afirmar o contrário. Em A arte da 

sedução: a sexualidade feminina na colônia, o historiador Emanuel Araújo (2004) nos 

coloca diante do estereótipo de mulher na época do Brasil Colonial: 

 

Corre a missa. De repente, uma troca de olhares, um rápido desvio do 

rosto, o coração aflito, a respiração arfante, o desejo abrasa o corpo. Que 

fazer? Acompanhada dos pais, cercada de irmãos e criadas, nada podia 

fazer, exceto esperar. Esperar que o belo rapaz fosse bem-intencionado, 

que tomasse a iniciativa da corte e se comportasse de acordo com as 

regras da moral e dos bons costumes, sob o indispensável consentimento 

paterno e aos olhos atentos de uma tia ou de uma criada de confiança (de 

seu pai, naturalmente) (ARAÚJO, 2004, p.45). 

 

O modelo de comportamento que se esperava das mulheres nessa época 

era que fossem religiosas, submissas aos seus pais e posteriormente aos seus maridos, 

discretas e recatadas. Essa mulher, instituída culturalmente pelo patriarcalismo, por isso, 

submissa ao homem, vigiada dentro e fora de casa, não esteve sempre em nosso país. Tal 

modelo patriarcal, vigente em Portugal, foi trazido para o Brasil no período da colonização, 

desconsiderando qualquer outra forma de organização social que o povo que aqui vivia no 

século XVI pudesse ter. Rita Laura Segato (2012), no texto Gênero e colonialidade: em 

busca de chaves de leitura e de um vocabulário estratégico descolonial, afirma que o 

patriarcalismo que se estabeleceu com a colonização portuguesa no Brasil centrou, 

deliberadamente, o homem no espaço de interlocução, de forma que “as relações de gênero 

se viram modificadas historicamente pelo colonialismo e na episteme da colonialidade 

cristalizada e reproduzida permanentemente pela matriz estatal republicana” (SEGATO, 

2012, p.106). Isso identificou homens e mulheres de forma distinta. De acordo com essa 

estudiosa, a definição de papéis sociais com base no conceito de gênero é uma construção 

europeia que não se assemelha ao modelo patriarcal experienciado pelos povos que aqui 

viviam, uma vez que eles não se utilizavam da patriarcalidade para subjugar a mulher 

(SEGATO, 2012).  

Ronald Raminelli (2004), no texto intitulado Eva Tupinambá, descreve, a 

partir dos relatos de viajantes da época do Brasil colonial, como o europeu representou os 

papéis sociais dos homens e das mulheres tupinambá, pelo paradigma teológico-cristão, a 

fim de servir-se da alteridade dessa representação para embasar o processo “civilizatório”, 
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necessário aos “bárbaros” que estavam em processo degradativo, segundo o colonizador, 

como podemos ver abaixo: 

 
a cultura indígena foi descrita a partir do paradigma teológico e do 

princípio de que os brancos eram os eleitos de Deus, e por isso superiores 

aos povos do novo continente. O desconhecimento da palavra revelada, 

da organização estatal e da escrita foram vistos como marcas de barbárie 

e de primitivismo. As diferenças eram consideradas desvios da fé, 

transgressões capazes de conduzir os americanos ao inferno. A alteridade 

significava o afastamento das leis naturais. Se houvesse hábitos 

coincidentes, eles só comprovariam a catequese promovida pelo profeta 

são Tomé, que no passado tinha percorrido o continente e difundido os 

ensinamentos cristãos. A marca de suas pegadas nas pedras era a prova 

material de sua presença entre os ameríndios (2004, p.11-12). 

 

Ainda conforme Raminelli (2004), que cita o trecho de um relato de 

viagem escrito pelo francês Claude d’Abbeville, a relação da mulher tupinambá com a 

própria nudez, por exemplo, caracterizava, para o colonizador, uma propositada artimanha 

sexual, um artifício de sedução, que era comparado às “invenções das mulheres europeias” 

uma vez que atraia os homens 

 
em vez de usar dos requebros, lubricidades e invenções das mulheres 

europeias, as índias comportavam-se com naturalidade, por isso sua 

nudez era discreta. Assim concluiu d’Abbeville: “Em verdade, tal 

costume é horrível, desonesto e brutal, porém, o perigo é mais aparente 

do que real, e bem menos perigoso é ver a nudez das índias que os 

atrativos lúbricos das mundanas de França” (2004, p.26). 

 

O que Raminelli (2004) acaba por enfatizar, quando traz trechos como o 

de d’Abbeville, é que os homens definem as mulheres como sedutoras, tanto as de lá, como 

as de cá. Se para os viajantes franceses a nudez das ameríndias não causava grandes 

tentações, sendo, inclusive, um artifício inferior aos das “mundanas de França”, para os 

religiosos portugueses citados no estudo de Raminelli (2004), era quase insuportável 

resistir à nudez das ameríndias, pois, ainda de acordo com Raminelli (2004), “os corpos 

nus provocavam a libido dos religiosos, que se autoflagelavam como forma de reprimir os 

impulsos bestiais; a beleza física das índias tentava contra o voto de castidade” (2004, 

p.26). 

As relações entre parentes ou entre iguais, bem como a castidade das 

tupinambá também passaram pelo julgamento do colonizador. Ainda de acordo com 

Raminelli (2004), que recorreu a relatos de religiosos portugueses, 
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os “índios-fêmeas” montavam tendas públicas para servirem como 

prostitutas. Algumas índias cometiam desvios contra a ordem natural e 

furtavam-se de contatos carnais com os homens, vivendo um estrito voto 

de castidade. Deixavam, por conseguinte, as funções femininas e 

passavam a imitar os homens, exercendo os mesmos ofícios dos 

guerreiros: ‘Trazem os cabelos cortados da mesma maneira que os 

machos, e vão à guerra com seus arcos e flechas’. Cada fêmea guerreira 

possuía uma mulher para servi-la, “com que diz que é casada, e assim se 

comunicam e conversam como marido e mulher” (2004, p.26). (grifos do 

autor) 

  

Por se comportarem diferente das europeias, as ameríndias eram 

condenadas pelos cronistas que viram os costumes dos nativos do Novo Mundo pelas 

lentes europeias e com isso fazer vingar o projeto colonizador. Enrique Dussel (1993), em 

O encobrimento do outro - a origem do mito da Modernidade, ao discutir como a Europa 

se colocou no "centro" da História Mundial como nação moderna e, ao fazer isso, tornou as 

outras nações na "periferia", deixa claro como o europeu criou uma ideia de um Outro que 

não fosse europeu e se serviu disto para levar adiante o seu projeto colonizador. Assim, a 

partir de si, a Europa criou o Outro. Um Outro que, nessa dialética de centro e de periferia, 

não poderia ser visto como realmente era. No projeto colonizador, os europeus buscavam 

"constatar" esse Outro, por isso não era possível que o colonizador estivesse, de fato, 

buscando "descobrir" o Outro, mas reconhecê-lo, porque, de antemão, esse Outro já o era 

conhecido dele: ele era o não-europeu. E o não- europeu, que era tantos Outros, tornou-se o 

si-mesmo asiático (1993).  

O ser-asiático criado por Colombo, “último mercador” e “primeiro 

homem moderno” fundamentaria o "descobrimento" do Outro, primeiro como experiência 

estética e, mais tarde, como colonização, como forma de justificar a violência praticada 

contra esse qualquer não aceitasse a chegada da Modernidade em sua vida, em seus 

costumes trazida pelas grandes nações europeias. Segundo Dussel (1993), "algo muito 

diferente é o que Colombo viu - ou quis ver" (1993, p.29). Vejamos um pouco do que ele 

disse após a sua chegada às ilhas da parte ocidental do Atlântico, viagem financiada pela 

coroa espanhola, quando concluiu, equivocadamente, que tivesse chegado à Ásia: 

 
[...] Às duas horas depois de meia noite (de 12 de outubro) apareceu a 

terra...uma ilhota dos lucaios, que se chama na língua dos índios 

Guanahani. Depois vieram pessoas nuas...gente muito pobre de tudo. Eles 

andavam todos nus como sua mãe os pariu. Mas, para não perder tempo, 

quero ver se posso topar com a ilha de Cipango (1993, p.29). 
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O julgamento de Colombo a respeito da nudez dessa gente e do que ela 

representava para ele, colonizador, deixa claro que esse Outro não seria visto por ser quem 

era e por seus costumes, mas por um estereótipo criado pelo colonizador que julgou que, 

por andar nu, por exemplo, o Outro era pobre e já conhecido: 

o ser-asiático - e nada mais, é uma invenção que só existiu no imaginário, 

na fantasia estética e contemplativa dos grandes navegantes do 

Mediterrâneo. É o modo como "desapareceu" o Outro, o "índio", não foi 

descoberto como Outro, mas como o "si-mesmo" já conhecido (o 

asiático) e só reconhecido (negado então como Outro): "en-coberto" 

(1993, p.32). 

 

Dito isso, retomemos os estudos de Raminelli (2004) a respeito do que 

disseram os cronistas que por nossas terras passaram.O sertanista português Gabriel Soares 

de Sousa afirmou, em suas crônicas, que os tupinambá eram luxuriosos. E enfatizou que as 

velhas ameríndias, a despeito de suas debilidades físicas, por causa da idade, introduziam 

os índios jovens, por meio das relações sexuais, no que a igreja católica considerava como 

pecado (RAMINELLI, 2004, p.27). Do que escreveu Gabriel Soares de Sousa sobre os 

tupinambá, em 1587, Raminelli (2004, p.27) afirma que 

 
as índias velhas também foram descritas como elemento pervertedor, 

capaz de subverter as imposições da lei natural. O apetite sexual descrito 

pelo sertanista era comparado ao desejo das velhas de comer carne 

humana e deliciar-se na vingança contra o inimigo. Para Gabriel Soares 

de Sousa, inferimos então, o canibalismo e os desregramentos sexuais 

eram ambos filhos da luxúria. A imagem da velha canibal, nesse sentido, 

reunia em si os piores atributos de Eva. 

 

Assim, além de introduzir o homem, o índio, no pecado, como fez Eva 

com Adão no paraíso, a mulher tupinambá, conforme Sousa (1587), ainda comia da carne 

humana com o mesmo prazer com o qual fazia sexo com jovens, em uma atitude 

duplamente destruidora. Vale destacar, ainda do estudo Raminelli (2004), como o 

colonizador aplicou aos ameríndios a teoria da degradação natural para justificar a 

catequese e a doutrinação dos indígenas. Tal teoria partia do princípio de que todos os 

seres humanos provinham de uma sociedade perfeita, da criação divina, mas, alguns, 

especialmente para o colonizador, “os selvagens” afastaram-se do divino e estavam 

degradados: 

 
a teoria da degradação natural esclareceria a diversidade cultural e 

asseguraria o primado bíblico da monogenia. No princípio, os homens 

seguiam as leis divinas, viviam no Paraíso, na mais perfeita ordem, na 
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mais perfeita harmonia. Com o passar do tempo, porém, esqueceram os 

ensinamentos divinos e caíram em danação. A história da humanidade, 

portanto, segue a mesma trilha de Adão e Eva: os homens desobedeceram 

aos preceitos e receberam o castigo do Criador (2004, p.40-41). 

 

Essa teoria, embora aplicada a todo o povo ameríndio, recaiu, no entanto, 

sobre as mulheres, as culpadas, desde Eva, pela degradação do homem, em especial, às 

velhas, as que, por assim serem, estariam ainda mais degradadas (RAMINELLI, 2004). 

Como podemos ver a seguir, as velhas índias, para o colonizador, eram a materialização da 

degradação humana no Novo Mundo: 

 
As velhas índias, portanto, encarnam [...] estado avançado da decrepitude, 

ressaltado em seu pendor para os prazeres da carne. Os desvios da 

sexualidade e o gosto pelo repasto canibal constituem indícios inegáveis 

da degeneração. Os homens, por sua vez, foram poupados pelos 

missionários e viajantes e não eram vistos dessa mesma forma. Em 

relação às representações do sexo masculino, as das velhas receberam 

uma dupla carga estereotipada: primeiro, por serem mulheres; segundo, 

por suas idades avançadas. Em suma, elas simbolizavam o afastamento 

das comunidades ameríndias da cristandade e, sobretudo, a inviabilidade 

de se prosseguir com os trabalhos de catequese e colonização. Esses seres 

degenerados eram incapazes de participar da nova comunidade que se 

inaugurava no Novo Mundo. A irreversibilidade dos costumes e de sua 

moral tornava-as um entrave aos avanços da colonização. As velhas de 

seios caídos personificavam, nessa perspectiva, a resistência indígena 

contra os empreendimentos coloniais europeus (2004, p.42) 

 

As mulheres que aqui existiam, pela forma descrita nos relatos de 

viagens, foram comparadas com Eva, sendo, então, responsabilizadas pela degradação do 

homem. A partir dessa relação, a mulher ameríndia devia ser, inevitavelmente, oprimida, 

necessitando se encaixar no modelo de mulher tida como “correta”, o de Maria, a virgem, a 

santa, que, no modelo patriarcal, estava, claro, submissa ao homem, dentro do espaço que 

ele comandava. 

De acordo com Emanuel Araújo (2004), a vigilância das mulheres, no 

Brasil Colônia, “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, 2004, p.46). Em seu 

estudo, A arte da sedução: sexualidade feminina na Colônia, Araújo (2004) traz 

informações sobre como Igreja e Estado se articulavam para coibir a mulher de exercer sua 

sexualidade, combatendo, como o que julgavam ser seus artífices, a feitiçaria e outros 

meios que possuiriam para seduzir os homens, afinal, a linhagem de Eva estava, como lhe 
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é próprio, sempre à espreita, para pôr um homem em perdição (ARAÚJO, 2004). De se 

notar que as Ordenações do reino proibiam às mulheres feiticeiras “a preparação de 

beberagem para induzir qualquer indivíduo a querer bem ou mal a outrem, ou outrem a 

ele” (ARAÚJO, 2004, p.47). Nos idos de 1590, três mulheres, apesar das proibições, 

exerciam o que se chamava de feitiçaria. Isabel Rodrigues, cuja alcunha era Boca Torta, 

por exemplo, ficou conhecida por vender tirinhas de papel, através das quais, segundo ela, 

era possível conquistar o amor de outra pessoa. Da mesma forma, Antonia Fernandes 

Nóbrega vendia beberagens capazes de reavivar paixões ou de criá-las. Essas mulheres, 

utilizavam recursos que não o próprio corpo para a feitiçaria. Já Maria Gonçalves Cajado 

(Arde-lhe o Rabo), em seus rituais de feitiçaria, segundo Araújo, usava o corpo e 

“encarnava o emblema perigoso da desordem cósmica, da impureza feminina e da 

perturbação social. Fugia de qualquer controle, em suma” (ARAÚJO, 2004, p.48). Ela era 

encarada, segundo o autor, como a própria concretização de quanto uma mulher é lasciva. 

Ainda que encontremos exemplos de mulheres que iam contra ao que era delas esperado, 

como o caso das que foram apontadas acima, a linhagem de Eva deveria estar sob controle, 

pois encontravam meios para ir além do que lhes era permitido, do que lhes era imposto 

sob a máscara de sua preservação. Afinal, segundo o estudioso, “repetia-se como algo 

ideal, nos tempos coloniais, que havia apenas três ocasiões em que a mulher poderia sair 

do lar durante toda sua vida: para se batizar, para casar e para ser enterrada” (ARAÚJO, 

2004, p.49). 

 Uma vez que, de acordo com o pensamento estabelecido pelo 

patriarcalismo no Brasil colonial, a mulher, devido à sua frágil moral, deveria, então, estar 

sobre forte vigilância para resguardar a sua sexualidade. A educação das meninas, segundo 

Araújo, era superficial e a mulher era ensinada a ser a boa e, claro, encantadora esposa. 

(ARAÚJO, 2004). A fim de garantir que as filhas não cairiam em “danação”, as mães 

“preocupavam-se com o despertar da sexualidade das meninas”, quando as filhas entravam 

na fase da puberdade.  Essa apreensão encontrava respaldo na Igreja, que autorizava, e 

mesmo incentivava, o matrimônio de meninas de 12 anos com homens muitas vezes de 

muito mais idade que elas, chegando inclusive a casar meninas de 12 anos com vetustos de 

setenta anos (ARAÚJO, 2004).  

 Após o casamento, a esposa e o marido não podiam manter relação 

sexual por prazer, afinal, não era esperado que ela explicitasse ao esposo os seus desejos 

ou mesmo sequer expressá-los. Ele, o homem, é quem tinha que “captar as dissimulações 
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dos desejos da mulher recatada e envergonhada” (ARAÚJO, 2004, p.52, grifos do autor). 

Às consortes era relegada a maternidade, segundo Araújo, “ápice da vida da mulher” 

(ARAÚJO, 2004 p.52). E, nesse contexto misógino, ela não teria autonomia sobre isso 

também, pois os médicos estabeleceram regras, inclusive, sobre como as mulheres deviam 

parir. Apesar disso tudo, Araújo afirma que a mulher manifestava sua sexualidade de 

várias formas, “o vestuário ou a falta dele” resguardadas a qualidade do tecido e as 

limitações financeiras de cada uma (ARAÚJO, 2004, p.54). As ricas podiam fazer uso de 

penteados elaborados e roupas mais refinadas que as pobres, salvo as prostitutas brancas, 

porque a roupa era um recurso para atrair clientes e, também, as escravas de famílias ricas, 

porque tinham que estar vestidas de forma a corresponder à imagem dessas famílias 

(ARAÚJO, 2004, p.54). Criadas para o casamento, precisavam, pois, atrair os homens. A 

preocupação dos homens com o adultério era tanta que lhes tirava a paz e a mulher que 

ousasse fazê-lo poderia ser condenada, punida, com castigos como surras, separação e 

morte (ARAÚJO, 2004). Mas estes, que tinham mais liberdade que as mulheres, na nossa 

sociedade, e ‘corrompiam as mulheres dos outros’ foram taxados, em um relatório 

holandês sobre o Brasil, de 1938, eram ‘muito ciosos de suas mulheres’.  

Dentro do cenário brasileiro, a partir da instauração do processo de 

colonização e da chegada dos escravos africanos para trabalhar nas lavouras, temos, nos 

primeiros séculos, a casa-grande como um dos melhores exemplos da estrutura patriarcal 

brasileira, desenvolvida a partir da colonização. Gilberto Freyre (2003, p.80), em Casa 

Grande & Senzala, afirma que: 

 
a partir de 1532, a colonização portuguesa do Brasil, do mesmo modo 

que a inglesa da América do Norte e ao contrário da espanhola e da 

francesa nas duas Américas, caracteriza-se pelo domínio quase exclusivo 

da família rural ou semi-rural. 

 

Esse modo de colonização utilizou-se de “uma técnica econômica” e de 

“uma política social inteiramente novas: apenas esboçadas nas ilhas subtropicais do 

Atlântico” (FREYRE, 2003, p. 79). A seguir, o referido autor descreve como essa técnica e 

essa política social se estruturaram: 

 
A primeira: a utilização e o desenvolvimento de riqueza vegetal pelo 

capital e pelo esforço do particular; a agricultura; a sesmaria; a grande 

lavoura escravocrata. A segunda: o aproveitamento da gente nativa, 

principalmente da mulher, não só como instrumento de trabalho, mas 

como elemento de formação da família. Semelhante política foi bem 
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diversa da de extermínio ou segregação seguida por largo tempo no 

México e no Peru pelos espanhóis, exploradores de minas, e sempre e 

desbragadamente na América do Norte pelos ingleses (2003, p.79). 

 

A utilização da mulher como elemento constituidor da família brasileira 

demonstra a sua objetificação, pois, além da exploração de sua mão de obra, ela teria, 

ainda, que corresponder ao estereótipo de mulher que o europeu impôs como correto. A 

casa-grande, espaço que a mulher administrava, sob o poder do homem, resultou do 

modelo de colonização que se desenvolveu na sociedade brasileira, uma vez que: 

 
a casa-grande, completada pela senzala, representa todo um sistema 

econômico, social, político: de produção (a monocultura latifundiária); de 

trabalho (a escravidão); de transporte (o carro de boi, o banguê, a rede, o 

cavalo); de religião (o catolicismo de família, com capelão subordinado 

ao paterfamílias, culto dos mortos etc); de vida sexual e de família (o 

patriarcalismo polígamo); de higiene do corpo e da casa (o "tigre", a 

touceira de bananeira, o banho de rio, o banho e gamela, o banho de 

assento, o lava-pés); de política (o compadrismo). Foi ainda fortaleza, 

banco, cemitério, hospedaria, escola, santa casa de misericórdia 

amparando os velhos e as viúvas, recolhendo órfãos. Desse 

patriarcalismo, absorvente dos tempos coloniais a casa-grande do 

engenho Noruega, em Pernambuco, cheia de salas, quartos, corredores, 

duas cozinhas de convento, despensa, capela, puxadas, parece-me 

expressão sincera e completa. Expressão do patriarcalismo já repousado e 

pacato do século XVIII; sem o ar de fortaleza que tiveram as primeiras 

casas-grandes do século XVI. "Nas fazendas estava-se como num campo 

de guerra", escreve Teodoro Sampaio referindo-se ao primeiro século de 

colonização (2003, p.36). 

 

Nos idos do século XVIII, a casa-grande representava, nessa época, um 

microcosmo do macrocosmo social, sob o qual o patriarcalismo já estava sedimentado com 

a proteção da igreja católica. A família tradicional alcançou, por consequência, enorme 

prestígio, pois, conforme afirma Freyre (2003), 

 
a família, não o indivíduo, nem tampouco o Estado nem nenhuma 

companhia de comércio, é desde o século XVI o grande fator 

colonizador no Brasil, a unidade produtiva, o capital que desbrava o 

solo, instala as fazendas, compra escravos, bois, ferramentas, a força 

social que se desdobra em política, constituindo-se na aristocracia 

colonial mais poderosa da América. Sobre ela, o rei de Portugal quase 

reina sem governar. Os senadores de Câmara, expressões desse familismo 

político, cedo limitam o poder dos reis e mais tarde o próprio 

imperialismo econômico, que procura estender do reino às colônias os 

seus tentáculos absorventes (p.80-81). (grifos nossos) 
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Vale destacar que essa unidade familiar, que encontra na casa-grande seu 

principal espaço de manifestação, tem imbricada em sua constituição as ações 

colonizadoras e os olhares católicos delineados desde o século XVI. A sacralização e 

indissolubilidade do matrimônio foi reforçada no Concílio de Trento (1545-1563) ao 

constar dentre os sete sacramentos da Igreja Católica Apostólica Romana. Esse dogma 

seria translado para o Brasil graças à ação missionária dos jesuítas, que buscaram impor 

sua crença às populações locais. Foram erguidas igrejas em solo brasileiro na mesma 

velocidade em que os caminhos para o interior do Brasil eram abertos pelas expedições. 

Soma-se a isso o que afirma Frantz Fanon, em Os condenados da Terra, sobre como a 

igreja se instalou nas colônias: 

 
a Igreja nas colônias é uma Igreja de Brancos, uma igreja de estrangeiros. 

Não chama o homem colonizado para a via de Deus, mas a via do 

Branco, a via do patrão, a via do opressor. E como sabemos, neste 

negócio, são muitos os chamados e poucos os escolhidos (FANON, 1968, 

p.31). 

 

A Igreja do colonizador servia, claro, a ele, já que para o colonizado 

cabia a catequese, o destino de aceitar os preceitos da igreja dos brancos. No entanto, a 

transgressão à monogamia, a luxúria, tão condenadas pelo colonizador ibérico, conforme 

exemplifica Freyre (2003), tornaram-se contumazes: 

 
[…] homens casados casando-se outra vez com mulatas, outros pecando 

contra a natureza com efebos da terra ou da Guiné, ainda outros 

cometendo com mulheres a torpeza […] sogras planejando envenenar os 

genros; cristãos-novos metendo crucifixos por baixo do corpo das 

mulheres no momento da cópula ou deitando-os nos urinóis; senhores 

mandando queimar vivas, em fornalhas de engenho, escravas prenhes, as 

crianças estourando ao calor das chamas (2003, p.45). 

 

Muitas esposas dos patriarcas, dos senhores de engenho, que habitavam a 

casa-grande, limitadas pelo seu poder, também impunham, da mesma forma como a elas 

era impingido, violência às outras mulheres a elas subalternas: 

 
não são dois nem três, porém muitos os casos de crueldade de senhoras 

de engenho contra escravos inermes. Sinhá moças que mandavam 

arrancar os olhos de mucamas bonitas e trazê-los à presença do marido, à 

hora da sobremesa, dentro da compoteira de doce e boiando em sangue 

ainda fresco. Baronesas já de idade que por ciúme ou despeito mandavam 

vender mulatinhas de quinze anos a velhos libertinos. Outras que 

espatifavam a salto de botina dentaduras de escravas; ou mandavam-lhes 
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cortar os peitos, arrancar as unhas, queimar a cara ou as orelhas. Toda 

uma série de judiadas. O motivo, quase sempre, o ciúme do marido. O 

rancor sexual. A rivalidade de mulher com mulher (2003, p.421). 

 

Os motivos pelos quais essas mulheres, que ocupavam lugar de prestígio 

social, agrediam as outras, pelo que podemos inferir de Freyre, partiam de uma defesa de si 

mesma, pois, se não era possível, dado seu contexto, reagir diretamente contra o homem, 

faziam isso por intermédio da agressão a outra mulher, tida como mais bonita, atraente 

sexualmente, por quem o patriarca se interessaria ou com quem se relacionava. Se o 

casamento era o grande destino de uma mulher, a outra, ou seja, toda aquela que não fosse 

ela, como seus direitos e, principalmente deveres, era, claro, motivo de rivalidade, pois 

nem todas possuíam a mesma riqueza ou beleza. 

Em sua dissertação de mestrado, intitulada Vestidos e Mordaças: 

Representações da Opressão Feminina na Literatura Brasileira nos Séculos XIX e XX, 

Eliane Waller (2008) traçou o panorama de quatro personagens de literatura brasileira 

(Lucíola, Sinhá Vitória, Leniza e Macabéa) e discutiu como o patriarcado se estabeleceu na 

formação da sociedade brasileira como a violência contra a mulher se inseriu nesse 

processo e como o europeu compeliu os seus valores aos nossos nativos, incluindo o 

judaico-cristão (WALLER, 2008). A autora, ao partir das obras literárias, resgatou a 

história brasileira do século XIX ao XX. Personagens como Lucíola, da obra homônima de 

José de Alencar, foram usadas como mote para discutir questões relacionadas ao papel 

social destinado à mulher no período imperial. Assim, em sua dissertação, Waller (2008) 

recuperou, através da literatura, a história e, em sua análise, estabeleceu considerações 

sobre o papel feminino que põe em cheque comportamentos sociais ainda presentes no 

século XXI. Destacamos, ainda do estudo de Waller (2008), como a estrutura familiar teve 

que se adaptar à vinda de D. João VI, no século XIX, e sua instalação no Rio de Janeiro: 

 
os grupos sociais egressos da antiga estrutura colonial tiveram que se 

adaptar, assim, a essa estrutura na qual não havia opositores ao seu 

enredo. [...] O poder latifundiário, agrário e atrasado passou a ter que 

buscar seu espaço, aristocratizando-se (2008, p.30).  

 

Essa mudança fez com que a mulher, de posses, ganhasse certa 

importância dentro da sociedade, porquanto o fato de receber convidados em casa 

significava para o patriarca a chance de fazer um bom negócio. Além disso, essa mulher 

tinha que estar sempre alinhada e participar de eventos sociais (WALLER, 2008). As 
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mulheres pobres e as escravas não foram alcançadas pela possibilidade de ascensão 

proporcionada com a chegada da Corte Real, pois: 

 
[...] a possibilidade de ascensão à burguesia, aos salões da Corte, ao 

casamento bem-sucedido era destinada exclusivamente às mulheres 

brancas, ricas e de boa família. Quanto às mulheres pobres, essa 

possibilidade de ascensão praticamente inexistia. Trabalhavam como 

doceiras, costureiras ou bordadeiras. A posição das escravas na sociedade 

não se modificara na sociedade e, mais do que isso, o seu 

comportamento, principalmente no que diz respeito às questões de 

higiene e postura no momento de servir aos senhores burgueses, tinha que 

ser aperfeiçoados (2008, p.30-31). 

 

De forma geral, segundo a estudiosa, o século XIX iniciou com o Brasil 

mantendo, ainda, o perfil colonial e escravocrata, o que mudaria somente após a chegada 

da Família Real portuguesa em 1808 (WALLER, 2008). Corroboram com Waller (2008) 

João Guilherme Rodrigues Mendonça e Paulo Rennes Marçal Ribeiro (2010) em Algumas 

Reflexões sobre a Condição da Mulher Brasileira da Colônia às Primeiras Décadas do 

Século XX. Mendonça e Ribeiro destacam que, no Brasil Império, diferente do que ocorreu 

no Brasil Colônia, a mulher ganhou visibilidade, não se confundindo isto com 

reconhecimento, a partir da sua sexualidade: “da falta de visibilidade no Brasil colônia; 

agora no Império a mulher consegue destaque e visibilidade a partir da sexualidade. 

Sexualidade que será administrada pelos médicos” (MENDONÇA e RIBEIRO, 2010, 

p.05). Se antes a mulher estava exclusivamente sob o poder do patriarca, agora, um outro 

homem, adentra a sua casa e, referendado pela ciência, estabelece novas formas de 

controlá-la: 

 
a mulher precisa então ser casada, do lar. Nesse recanto protetor, o 

médico vai adentrar e dirigir e conduzir a mulher do lar com regras e 

normas. É possível perceber que há uma transição ocorrendo do 

patriarcalismo sob a tutela do médico na família. É o médico e não o 

marido quem distribui suas ações. Valores e comportamentos são agora 

revistos e referendados com práticas que, aos poucos, são incorporadas 

como adequadas à mulher “verdadeira” (conforme o estabelecido pela 

medicina) (p.05-06). 

  

Nesse trajeto, a mulher chegou ao início do século XX, responsável pelo 

lar e subordinada, ainda, ao homem, pois, ainda de acordo com Mendonça e Ribeiro 

(2010): 
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o início do século XX esteve marcado como um período onde o lugar da 

mulher é em casa. A mulher não deve se desviar desse foco e lugar. Fugir 

dessa determinação é estar condenada por romper com os valores 

preconizados por uma sociedade que estabelece distinções rígidas quanto 

aos papéis do homem e da mulher. A elas o mundo do lar, o homem fora 

dele. As mulheres são também responsabilizadas por esse lugar que 

ocupa [sic] - o lar. Se o mundo do “interior” da família vai mal, 

responsabilidade da mulher. Cabe a ela também a responsabilidade para 

garantir que o homem possa não se entediar nesse lugar (2010, p.07). 

 

Os referidos autores inferem que a condição de superioridade de 

superioridade do homem sobre o “sexo oposto” encontrava, nesse contexto, amparo legal 

pelo Código Civil de 1916. As mulheres, na levada dos movimentos que brigavam por 

espaço social, alcançaram o direito de votar, garantido pela Constituição de 1934. Mas, 

para exercerem tal direito, necessitavam ser alfabetizadas, coisa que a grande maioria não 

era, pois, controladas pelos familiares e pelo marido, eram preparadas para exercer suas 

funções no interior da casa e não fora dela. Uma vez que os homens ocupavam os espaços 

de poder, em suas mãos também estava a decisão de com qual objetivo a mulher estudaria 

e trabalharia: “não só a oligarquia compreende que a profissionalização da mulher devesse 

ser evitada, como os outros extratos sociais também contemplavam essa ideia” 

(MENDONÇA e RIBEIRO, 2010, p.9). A mulher deveria ocupar um espaço de trabalho 

que não desestabilizasse o estereótipo imposto a ela ao longo da história. Era, assim, um 

risco ampliar os seus direitos civis, por isso, foram profissionalizadas como professoras, 

porque essa profissão atendia ao estereótipo a elas correspondente, a que cuida. Ainda de 

acordo com Mendonça e Ribeiro (2010): 

 
o início do século XX marcado pela necessidade de responder pelo 

analfabetismo, lança a mulher, de modo definitivo para o ambiente do 

trabalho com o magistério. Essa profissionalização da mulher vai, aos 

poucos, deixando de representar ameaça ao universo masculino, uma 

vez que ser professora era concebido como uma continuação da 

função materna, das atividades domésticas, de doação incondicional 

e, portanto, de submissão (2010, p.9). (grifos nossos) 

 

Exemplar dessa situação, no texto intitulado Mulheres nos Anos 

Dourados, Carla Bassanezi (2004) apresenta ao leitor o Teste de Bom Senso, publicado 

pela revista Jornal das Moças, em 1952, umas das mais lidas pelo público feminino no 

Brasil nessa época: 

Teste de Bom Senso  
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Suponhamos que você venha a saber que seu marido a engana, mas tudo 

não passa de uma aventura banal, como há tantas na vida dos homens. 

Que faria você?  

1. Uma violenta cena de ciúmes?  

2. Fingiria ignorar tudo e esmerar-se-ia no cuidado pessoal para atraí-

lo? 

3. Deixaria a casa imediatamente?  

Resposta 

• A primeira resposta revela um temperamento incontrolado e com isso 

se arrisca a perder o marido, que, após uma dessas pequenas 

infidelidades, volta mais carinhoso e com um certo remorso. 

• A segunda resposta é a mais acertada. Com isso atrairia novamente seu 

marido e tudo se solucionaria inteligentemente. 

• A terceira é a mais insensata. Qual mulher inteligente que deixa o 

marido só porque sabe de uma infidelidade? O temperamento poligâmico 

do homem é uma verdade; portanto, é inútil combatê-lo. Trata-se de um 

fato biológico que para ele não tem importância (2004, p.607).  

 

Independente da resposta escolhida, a mulher era orientada não só a 

aceitar silenciosamente a infidelidade do marido, tida como algo inerente ao homem, mas 

também a tomar para si a responsabilidade por fazer com que ele se mantivesse interessado 

no matrimônio, o qual a mulher deveria manter a todo custo, fingindo não se importar com 

a traição. Tal qual, da mulher do senhor de engenho, a mulher submissa diante do homem, 

ainda se esperava a submissão ao homem. Segundo Bassanezi (2004): 

 
essas afirmações [do Teste de Bom Senso] não surpreenderiam uma 

esposa comum criada nos moldes das mulheres de classe média dos anos 

50 no Brasil. Sendo herdeira de ideias antigas, mas sempre renovadas, de 

que as mulheres nascem para ser donas de casa, esposas e mães, saberia 

da importância atribuída ao casamento na vida de qualquer mulher. Teria 

aprendido que homens e mulheres veem o sexo de maneira diferente e 

que a felicidade conjugal depende fundamentalmente dos esforços 

femininos para manter a família unida e o marido satisfeito (p.607-608). 

 

A importância do casamento para uma mulher, como já discutimos antes, 

vem desde a colonização inicial sendo reforçada. Apesar das mudanças ocorridas no Brasil 

no contexto pós-Segunda Guerra Mundial, que, ainda segundo Bassanezi (2004), “[...] 

assistiu otimista e esperançoso ao crescimento urbano e à industrialização sem precedentes 

que conduziram ao aumento das possibilidades educacionais e profissionais para homens e 

mulheres”, a subalternidade feminina manteve-se (2004, p.609). Embora o ideal de 

desenvolvimento ter sido considerado alcançado pelo Brasil, de acordo com Bassanezi 

(2004), e, como consequência, ter ocorrido ampliado o acesso à informação, ao lazer e ao 
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consumo, encurtando distâncias entre os dois sexos, à mulher ainda cabia o papel de 

subalternidade diante do homem. A estudiosa afirma que: 

 
[...] a moral sexual diferenciada permanecia forte e o trabalho da mulher, 

ainda que cada vez mais comum, era cercado de preconceitos e visto 

como subsidiário ao trabalho do homem, o “chefe da casa”. Se o Brasil 

acompanhou, à sua maneira, as tendências internacionais de 

modernização e de emancipação feminina - impulsionadas com a 

participação das mulheres no esforço de guerra e reforçadas pelo 

desenvolvimento econômico -, também foi influenciado pelas campanhas 

estrangeiras que, com o fim da guerra, passaram a pregar a volta das 

mulheres ao lar e aos valores tradicionais da sociedade (2004, p.608) 

 

Assim, muito embora tenha se consolidado a ideia de desenvolvimento, a 

partir dessa época em muitos aspectos, essa situação manteve-se, e mantêm-se até hoje. Em 

O poder do macho, Heleieth I. B. Saffioti (1987) assevera que a mulher, além de não 

ocupar papel importante no espaço político, também não ocupa os melhores empregos, de 

modo que “[...] quase todo o setor de emprego doméstico está ocupado por mulheres [...]” 

(p.49), sendo portando a elas relegadas, caso queiram ou necessitem sair da sombra do 

marido, seu provedor natural na vida adulta, posições consideradas inferiores, de menor 

valor. No contexto do estudo de Saffioti (1987), que, em termos históricos, e até 

recentemente, as empregadas domésticas não tinham sequer os direitos mínimos regidos 

que os outros trabalhadores assalariados. 

Se na cidade, a mulher já se encontrava em situação frágil, na zona rural, 

segundo Saffioti (1987), a questão era muito pior, porque distante do poder de fiscalização, 

o patrão retém a carteira de trabalho da trabalhadora e só realizada sua assinatura se 

obrigado diante de uma fiscalização. Em 1984, de acordo com a autora, apenas 9,4% dos 

homens trabalhadores da área rural tinham carteira de trabalho assinada, enquanto somente 

apenas 1,8% das mulheres estavam nas mesmas condições. Nas cidades, as mulheres 

constituem as grandes vítimas do trabalho clandestino. E, se marido e mulher trabalhassem 

juntos, a mulher não reivindicava seus direitos trabalhistas para garantir o trabalho do 

marido. A estudiosa destaca a razão desse esforço feminino para garantir o emprego do 

marido: “como o desemprego, além de suas consequências financeiras negativas, é 

considerado vergonhoso para o homem, cabe à mulher, segundo o estereótipo, abrir mão de 

seus direitos” (SAFFIOTI, 1987, p.50). 

O quadro, atualmente, ainda que pareça mais favorável a essas 

trabalhadoras, ainda não corrige os problemas estruturais dessa posição. Como herança de 
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nosso passado escravocrata, o Brasil é considerado um dos países com o maior número de 

empregadas domésticas14. Como resultado da divisão de papéis, dados mais recentes, 

mostram que, ainda hoje, os homens permanecem ocupando posição privilegiada, seja por 

receberem melhores salários que as mulheres, mesmo exercendo as mesmas funções que 

ela, seja pagando menos pela aquisição de produtos básicos similares aos consumidos pelas 

mulheres. Na matéria intitulada Taxa rosa: mulheres pagam 7% a mais nos mesmos 

produtos, mas isso pode mudar, veiculada em 18 de janeiro de 2016, no site da Universo 

Online (UOL), Tamara Amoroso Gonçalves, autora do livro Direitos Humanos Das 

Mulheres e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, resultado da sua dissertação 

de mestrado defendida em 2011, afirmou que a diferença de preços nos produtos 

destinados ao público feminino é reflexo de uma tradição cultural. Para ela, “[...] a 

publicidade reflete valores sociais ao mesmo tempo em que ecoa em determinadas 

comunidades” e o estímulo para que as mulheres brasileiras consumam produtos de beleza 

é peculiar (GONÇALVES, 2016). 

Exemplo do quanto as brasileiras são estimuladas ao consumo, segundo a 

estudiosa, está no fato de o Brasil ser o terceiro maior consumidor mundial de produtos de 

beleza (GONÇALVES, 2016). Tal notícia sobre a Taxa Rosa destaca, ainda, que a 

diferença na remuneração salarial paga aos homens e às mulheres é mundial. No caso do 

Brasil, segundo dados do IBGE, essa diferença foi de aproximadamente 26% em 2014 

(UOL ECONOMIA, 2016). A diferença de salários15 se manteve, em nosso país, pois, 

segundo a pesquisa realizada pela CATHO16 e publicada no site da empresa na véspera do 

Dia Internacional da Mulher, em 2017, 

 
a diferença entre os salários de homens e mulheres vem crescendo nos 

últimos anos. No ano de 2005 essa diferença era aproximadamente 52% a 

mais para o salário dos homens. Para esse ano, até o mês de junho, essa 

diferença subiu para 75,38%, no geral. 

 

Ainda que ocupando os mesmos cargos, desde os mais mal remunerados 

até os com melhores salários, a mulher recebe menos que o homem. Além de receber 

                                                 
14Disponível em <https://g1.globo.com/economia/noticia/o-que-faz-o-brasil-ter-a-maior-populacao-

dedomesticas-do-mundo.ghtml>. Acesso em: 10 jan. 2018. 
15As diferenças salariais entre Homens e Mulheres. Disponível em: 

<https://www.catho.com.br/salario/action/artigos/As_diferencas_salariais_entre_Homens_e_Mulheres.php>

. Acesso em: 10 jan. 2018. 
16Catho é uma empresa de internet que funciona como um classificado online de currículos e vagas com 

diversas ferramentas que ajudam nossos clientes na carreira e no mercado de trabalho. Disponível em: 

<https://www.catho.com.br/institucional/>. Acesso em: 10 jan. 2018. 
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salários inferiores aos dos homens, a mulher tem que pagar mais pelo mesmo produto que 

eles consomem. Embora as características de tais produtos sejam exatamente as mesmas 

para os dois gêneros, as mulheres pagam 27% a mais que os homens por um corte de 

cabelo e 4% a mais em produtos de higiene, por exemplo (EQUIPE PESQUISA 

SALARIAL DA CATHO ONLINE, 2017). A separação de papéis estruturada pelo 

patriarcalismo pode ser percebida em diversas esferas que vão desde a econômica no meio 

social até a relação de convivência. Por causa de cantadas grosseiras, assovios, 

comentários não solicitados dados à mulher a respeito de seu corpo, por conhecidos e 

desconhecidos, por exemplo, faz-se necessária a criação de leis, para coibir e criminalizar 

os constrangimentos a que ela está exposta, cotidianamente. Exemplo disso é o Projeto de 

Lei aprovado pela Câmara Municipal da cidade de Fortaleza, situada no Ceará, Nordeste 

do Brasil, que prevê multa de até R$ 2.000,00 (dois mil reais) para pessoa que desrespeitar 

a mulher que transite em espaço público (CORREIO BRAZILIENSE, 2016). No Estado de 

Rondônia, na região Norte do Brasil, foi aprovado, em agosto de 2017, o Projeto de Lei Nº 

606/2017, de autoria do deputado Lazinho da Fetagro (PT), que caracteriza como violência 

obstétrica os atos que ofendam, de forma verbal ou física, as mulheres gestantes e 

parturientes, antes, durante ou, após o parto. 

Infelizmente, o estereótipo feminino cunhado pela colonização se 

mantém latente, pois a mulher até hoje se encontra em uma condição de subalternidade e a 

violência contra ela persiste. Os dados referentes à violência cometida contra as mulheres 

no Brasil são realmente assustadores. Esses dados demonstram o grande controle do 

homem sobre elas que lhes permite decidir, inclusive, quando vivem ou morrem. Não 

somente isso, mas também como e por quais meios essa morte se dará. Para atestar isso, 

recorremos novamente à Segato (2012), para quem “a humanidade testemunha hoje um 

momento de tenebrosas e cruéis inovações na forma de vitimar os corpos femininos e 

feminizados, uma crueldade que se difunde e se expande sem contenção” (2012, p.106). A 

esse respeito, Julio Jacobo Waiselfisz, no Mapa da Violência 2015 – Homicídios de 

mulheres no Brasil, afirma que o instrumento mais utilizado no assassinato de homens é a 

arma de fogo, mas o mesmo não ocorre no assassinato de mulheres, pois: 

 
[...] se nos homicídios masculinos prepondera largamente a utilização de 

arma de fogo (73,2% dos casos), nos femininos essa incidência é bem 

menor: 48,8%, com o concomitante aumento de 

estrangulamento/sufocação, cortante/ penetrante e objeto contundente, 
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indicando maior presença de crimes de ódio ou por motivos fúteis/banais 

(2015, p.39). 

 

Essas informações revelam a coragem de manter determinada 

proximidade com o sujeito a ser morto. Tal relação de proximidade, favorecida pela 

ausência de porte de armas, um costume dos homens, e pela menor força física da mulher 

diante deles, tem um resultado: a maior parte das agressões sofridas pelas mulheres 

brasileiras lhes é imposta por um homem conhecido e dentro da própria casa17. 61% das 

agressões sofridas por mulheres no ano de 2016, foram causadas por homens conhecidos, 

conforme informações retiradas do infográfico disponibilizado pelo Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública: 

 
Figura 1: Vitimização de mulheres brasileiras. 

 
Fonte: Fórum Brasileiro de Segurança Pública 

 

Como, estrutural e simbolicamente, o lugar do homem é o do poder, a 

mulher silencia ao sofrer a violência, afinal, da vítima se espera que ela não reaja, pois, se 

estivesse em pé de igualdade com o homem, dificilmente ele teria coragem de agredi-la. 

Dessa forma, o homem que agride uma mulher sabe que ela improvavelmente reagirá. Os 

dados do infográfico acima são apenas alguns exemplos de que a mulher ocupa posição 

inferior em relação ao homem, na nossa sociedade e isto está alicerçado no patriarcado, 

consolidador das relações que entre si estabelecem os indivíduos que dela fazem parte. 

                                                 
17Visível e invisível: a vitimização de mulheres no Brasil. Disponível em: 

<http://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2017/03/visivel_invisivel_infografico.pdf>. 

Acesso em: 11 jan. 2017. 
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Conforme afirma Kathryn Woodward (2009), em Identidade e diferença: 

uma introdução teórica e conceitual: 

 
o social e o simbólico referem-se a dois processos diferentes, mas cada 

um deles é necessário para a construção e a manutenção das identidades. 

A marcação simbólica é o meio pelo qual damos sentido a práticas e a 

relações sociais, definindo, por exemplo, quem é excluído e quem é 

incluído. É por meio da diferenciação social que essas classificações da 

diferença são “vividas” nas relações sociais (2009, p.14). 

 

No entanto, são os mesmos sistemas simbólicos que, embora 

subalternizem a mulher, ainda, de acordo com Woodward (2009), “fornecem novas formas 

de se dar sentido à experiência das divisões e desigualdades sociais e aos meios pelos quais 

alguns grupos são excluídos e estigmatizados. As identidades são contestadas” (2009, 

p.19). Assim sendo, a identidade é relacional, o que nos possibilita considerá-la como algo 

que resulta em exclusão. Se pensarmos na identidade pautada em um sistema binário, onde 

uma das partes irá se sobrepor a outra, inevitavelmente uma delas estará num polo negativo 

desse sistema.  

Nesse sentido, Woodward (2009) afirma que “a emergência dessas 

diferentes identidades é histórica; ela está localizada em um ponto específico no tempo” 

(2009, p.11). Por isso, uma identidade pode ser questionada em dado momento histórico e 

se desestabilizar, enquanto outra pode permanecer estável. A polarização, naturalizada, das 

categorias masculino/feminino é uma construção social que pode ou não criar papéis tidos 

como subalternos. Quando se institui um dos lados desse binômio como mais 

valioso/importante, este irá se configurar como um polo positivo, como uma identidade 

que se firma e se reafirma em sua contraposição. O outro lado, por conseguinte, será mais 

fraco, será o negativo, a alteridade, aquele que não é, que não faz, que não comparte dos 

mesmos espaços ou dos mesmos papéis sociais que o lado positivo.  

No caso de uma sociedade patriarcal, nos moldes eurocêntricos, quando o 

homem assume o polo positivo, a identidade, o espaço social, à mulher compete o outro 

lado, o polo negativo. Dessa forma, discutir uma identidade cultural é uma forma de 

questionar os valores que a sustentam e, assim, pôr em xeque as expectativas sociais 

vinculadas aos sujeitos que a partilham, a partir de uma identidade, valores que vinculam, 

por sua vez, sua forma de agir. Mas não nos esqueçamos de que "a identidade é marcada 

pela diferença [...]" (WOODWARD, 2009, p.11).  
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Segundo Stuart Hall (2006), em A identidade cultural na pós-

modernidade, uma das causas da descentralização do sujeito moderno, foi o movimento 

feminista da década de sessenta, pois o movimento “questionou a clássica distinção entre o 

‘dentro’ e o ‘fora’, o ‘privado’ e o ‘público’. O slogan do feminismo era: o pessoal é 

político” (HALL, 2006, p.43) (grifos do autor). Além disso, o movimento, ao politizar “a 

subjetividade, a identidade e o processo de identificação (como homens/mulheres, 

mães/pais, filhos/filhas)”, pôs em xeque as relações de gênero que pautam tais questões 

(HALL, 2006, p.43). Essa desestabilização de uma identidade (a “Humanidade”) partilhada 

por homens e mulheres foi substituída pela questão da diferença sexual (HALL, 2006, 

p.46). Ao levantar o questionamento de uma identidade que não dava ao sujeito feminino 

um espaço de reconhecimento, o movimento feminista possibilitou visibilidade à mulher. 

Quando isso ocorreu, a mulher pôde contestar a sua condição social de subalterna.  

Gayatri Spivak (2010), em Pode o subalterno falar? coloca em discussão 

a importância do termo “subalterno” para se referir a todos aqueles cuja voz não pode ser 

ouvida, pois isso cria uma homogeneidade dos sujeitos subalternos, o que não corresponde 

à realidade. Para a estudiosa, o emprego de “subalterno” para se referir a todo sujeito 

marginalizado não é o correto, uma vez que o sujeito é heterogêneo (SPIVAK, 2010). 

Estamos em um país considerado subalternizado diante dos grandes países, logo, somos 

todos também considerados subalternos, homens e mulheres. Mas esse entendimento de 

Spivak (2010) possibilita que se possa reconhecer, dentro da categoria “subalterno”, o 

sujeito “mulher”, quando, nessa subalternidade, existir um sujeito “homem” mesmo que 

ele se enquadre como outro sujeito subalterno, como no caso dos indígenas.  

Para Spivak (2010), “[...] a mulher subalterna encontra-se em uma 

posição ainda mais periférica, pelos problemas subjacentes às questões de gênero” 

(SPIVAK, 2010, p.15). De tal forma que os problemas subjacentes a questões de gênero 

podem ser facilmente percebidos na sexualização do corpo da mulher, nas peças 

publicitárias de cerveja, por exemplo, nas quais a mulher é exposta como um produto a ser 

consumido pelo homem. No entanto, dentro da aparente homogeneidade de objetificação 

da mulher, há particularidades: a sexualização do corpo da mulher negra, que, além de 

ocupar as categorias subalternas de “mulher” e de “negra” também ocupa, na sua grande 

maioria, como resquício da exclusão social resultante da colonização do Brasil, uma outra 

categoria marginalizada: a dos pobres. 
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Contudo, o estereótipo e a identidade cunhada à mulher que disso 

resultam, podem ser contestados. Exemplo de contestação dessa identidade na nossa 

sociedade brasileira é a recusa da mulher para manter relação sexual sempre que o homem 

quisesse. Para Heleith I. B. Saffioti (2004), em Violência de Gênero no Brasil Atual, “a 

não-disponibilidade cotidiana da mulher para a satisfação dos desejos de sexo/poder do 

companheiro, constitui, crescentemente, causa imediata de violência doméstica” (2004, 

p.443). Quando a estudiosa fez essa afirmação, os dados sobre violência contra a mulher 

não estavam sistematizados da forma como estão hoje, mesmo assim, os dados existentes e 

a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre a violência contra a mulher, revelaram a 

permanência dessa posição de não-disponibilidade da mulher para o sexo da forma como 

ocorrera por tantos anos (SAFFIOTI, 2004). Para ela, essa indisponibilidade é uma forma 

de “contestação feminina do poder masculino, capaz, portanto, de detonar um processo de 

violência de consequências imprevisíveis” (2004, p.443). Apesar dos processos de 

resistência, a ideia de subalternidade em relação à mulher perpetua-se social e 

simbolicamente, assim como outros valores sociais. 

A obra literária não está alheia a esse processo de estabelecimento e de 

contestação de identidades, de construção de valores e de expectativas sociais a respeito do 

homem e da mulher, estabelecidos pelo patriarcalismo, uma vez que é um produto da ação 

humana, estando, portanto, permeada pela experiência de quem a escreveu. Em Sinfonia 

em Branco, é possível reconhecer os valores estabelecidos pela sociedade patriarcal na 

qual a mulher de elite e a que não é estão sujeitas ao poderio do homem, de diferentes 

formas. Assim, a ficcionalização desse elemento externo (violência contra a mulher) nesse 

romance constitui a narrativa de forma que pode ser reconhecida em seus elementos tanto 

no plano do conteúdo, por meio de elementos como a violência física e psicológica 

imposta à mulher, dentro de casa, seja ela filha ou esposa; à insatisfação sexual da mulher e 

seus deveres como esposa, e fora da casa; e o estupro e homicídio que a sociedade logo 

procura culpabilizar a vítima que é o polo fraco do binarismo homem/mulher), quanto no 

plano da forma, através do procedimento de tessitura do texto, como o uso do discurso 

indireto livre, as digressões, a perspectiva do narrador, dentre outros. 

O leitor de Sinfonia é colocado, diante do texto, pelas estratégias do 

narrador, na posição de testemunha de um mal – e das consequências desse mal - que não 

pode ser resumido, no romance, ao estupro incestuoso sofrido pela personagem Clarice e 

ao testemunho dele pela personagem Maria Inês: “Ela [Maria Inês] não conseguia sair de si 
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mesma para compreender de outra forma a história. Era a um só tempo testemunha, vítima 

e algoz” (LISBOA, 2013, p.256). Logo, a violência individual sofrida pelas personagens 

femininas, nos mais diversos contextos, de forma aparentemente individualizada, inclusive 

no nível da memória dos abusos, diz sobre uma violência coletiva: a violência contra a 

mulher. Contestar essa subjugação é possível, como temos visto ao longo desta discussão, 

mas não sem que as mulheres tenham que pagar um alto preço por isso, o preço de 

poderem ser quem são. A obra de Lisboa (2013) se constitui como espaço de reivindicação 

da voz feminina ao esteticizar o sofrimento feminino de forma que muito se assemelha ao 

slogan feminista o pessoal é político, pois, cada vez que uma mulher é agredida, mal 

remunerada, silenciada, fala a todo-poderosa tradição patriarcal contra todas nós, mulheres, 

legado histórico de opressão. 

 

2.2 ENTRE PALAVRAS E SILÊNCIOS: A MEMÓRIA DA DOR 

 

A condição de subalternidade da mulher em nossa sociedade, como 

vimos anteriormente, é reflexo de toda uma estrutura social estabelecida desde a 

colonização de nosso país que vem mantendo, ao longo do tempo, através de toda uma 

rede de discursos (histórico, religioso, político, econômico, médico), como já discutimos 

outrora, o estereótipo de mulher como a responsável pela degradação humana, pois, assim 

como fez Eva a Adão, segundo o discurso religioso, validador do projeto colonizador 

europeu, toda mulher pode utilizar-se de artifícios e corrompê-lo ao pecado devendo, 

portanto, estar sob vigilância e controle de toda a sociedade. Nos propusemos, 

anteriormente, a desnudar a causa desse silenciamento. Nesta parte do nosso estudo, do 

qual constarão alguns excertos de Sinfonia, para não nos distanciarmos do texto literário 

neste espaço de discussão teórica, a proposta é compreender como essa tradição de 

silenciamento da mulher se perpetuou até os dias de hoje, mantendo-se forte e ainda tão 

constante.  

Se podemos dizer a respeito dessa tradição, é porque podemos mobilizar 

certas memórias partilhadas em nosso grupo social. O sociólogo francês Maurice 

Halbwachs (2006), em A Memória Coletiva, afirma que a primeira testemunha que 

buscamos para nossas memórias é a nós mesmos e, depois, os outros que, coletivamente, 

compartilham de nossas memórias, fortalecendo-as ou enfraquecendo-as, pois, 
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se nossa impressão pode apoiar-se não somente sobre nossa lembrança, 

mas também sobre a dos outros, nossa confiança na exatidão de nossa 

evocação será maior, como se uma mesma experiência fosse recomeçada, 

não somente pela mesma pessoa, mas por várias (2006, p.16). 

 

Ao defender a ideia de uma memória coletiva que se sobrepõe à 

experiência individual do sujeito, uma vez que outras pessoas podem, a despeito de nós e 

de nossas vontades, evocar lembranças que ultrapassam o individual, criando, inclusive, 

memórias fictícias que poderão interferir nas lembranças de um sujeito, de modo que “[...] 

corrijam e reorientem nossa lembrança, ao mesmo tempo que incorporem-se a ela, 

Halbwachs deixa claro o quanto é salutar estudar e compreender que memórias 

determinado grupo sustenta, visto que elas legitimam determinada forma de pensar 

(HALBWACHS ,2006, p.18). Essa forma de constituição de uma memória possibilita que 

outro, além do próprio sujeito, possa dizer da memória de outro. No entanto, isso não 

significa que 

 
a lembrança ou que uma de suas partes devesse subsistir tal e qual em 

nós, mas somente que, desde o momento em que nós e as testemunhas 

fazíamos parte de um mesmo grupo e pensávamos em comum sob alguns 

aspectos, permanecemos em contato com esse grupo, e continuamos 

capazes de nos identificar com ele e de confundir nosso passado com o 

seu (2006, p.18). 

 

J. Michel Alexandre (2006) afirmou, no prefácio de A Memória Coletiva, 

que Halbwachs certificou-se de que “não podemos pensar em nós mesmos, senão pelos 

outros e para os outros [...]” (2006, p.19-20). Então, a impressão que temos de que somos a 

origem de nós mesmos cai por terra, vez que integramos diversos grupos sociais. Segundo 

Halbwachs, a respeito dessa ilusão de que somos a fonte de quem somos, “estamos em tal 

harmonia com os que nos circundam, que vibramos em uníssono e já não sabemos onde 

está o ponto de partida das vibrações, se em nós ou nos outros” (2006, p.64). Por isso, 

somos tantas vozes quantas são as influências a que estamos submetidos culturalmente. 

Halbawchs assevera, ainda, que “enquanto sofremos docilmente a influência de um meio 

social, não a sentimos. Ao contrário, ela se manifesta quando em nós um ambiente é 

cotejado com o outro” (2006, p.58), pois somos influenciados de tal forma que, se o grupo 

mantiver seus interesses solidificados, “temos a impressão de resistir a ele” (2006, p.65). 

Além disso, existem tantas memórias coletivas e tantos tempos coletivos quantos grupos 

sociais existirem (2006, p.133). Mesmo que não façamos mais parte de determinado grupo, 
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assim como não estivemos no Brasil Colônia nem testemunhamos a escravidão de nossos 

indígenas e dos negros, por exemplo, isso não nos impede de rememorar tais 

acontecimentos nem impede de que sejam evocadas ou que existam outras memórias que 

não conhecemos a respeito desses fatos. No entanto, quando citamos tais fatos, o tempo é o 

de agora, o da evocação dessa memória. Sobre esse tempo que não é o mesmo dos 

acontecimentos, Halbwachs diz: 

 
É no tempo, no tempo que é o de um determinado grupo que ele procura 

encontrar ou reconstruir a lembrança, e é no tempo que se apoia. O tempo 

e só o tempo tem o poder de desempenhar este papel à medida que nele 

pensamos como um meio contínuo que não mudou e que permanece hoje 

como era ontem, de modo que podemos encontrar o ontem no hoje (2006, 

p.146). 

 

Essa concepção de tempo, como simultaneidade que, para ele, não se 

confunde com o tempo dos acontecimentos, é que permite com que subsistam memórias e 

que elas possam ser evocadas a despeito do tempo cronológico, por isso é possível recorrer 

às memórias de um grupo sem que esse grupo ainda exista como um conjunto de 

indivíduos fisicamente presentes (2006, p.146). Ainda segundo Halbwachs: 

 
[...] o grupo não é somente nem principalmente, um conjunto de 

indivíduos definidos, e sua realidade não se esgota em algumas imagens 

que podemos enumerar e a partir do qual o reconstruímos. Ao contrário, o 

que essencialmente o constitui é um interesse, uma ordem de idéias e de 

preocupações que se particularizam [...] (2006, p.147). 

 

Assim, quando um sujeito compartilha das mesmas ideias desse grupo, o 

consegue fazê-lo porque foram conservadas as condições para que ele pudesse se situar. 

(Halbwachs, 2006). Para o referido teórico, “a sociedade se decompõe em uma 

multiplicidade de grupos, cada um com sua própria duração [...] Os acontecimentos se 

sucedem no tempo, mas o tempo em si é um contexto imóvel” (2006, p.153). Esse tempo, 

por sua vez, vincula-se a um espaço, pois, ainda de acordo com Halbwachs (2006), “cada 

sociedade recorta o espaço à sua maneira, mas de uma vez por todas ou sempre segundo as 

mesmas linhas, de maneira a constituir um contexto fixo em que ela encerra e encontra 

suas lembranças […]” (2006, p.188). 
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Elizabeth Jelin (2001), em ¿De qué hablamos cuando hablamos de 

memorias?18 a partir dos estudos de Halbwachs, corrobora que, embora a memória tenha 

um caráter individual, ela parte de uma construção coletiva que faz com que os sujeitos 

compartilhem “códigos culturais” (JELIN, 2001, p.4). O caráter coletivo da memória, 

embora esta possa ser atualizada por um só indivíduo, faz com que não tenhamos 

autonomia sobre o que lembramos e sobre o que esquecemos. “Deixa isso para lá, Maria 

Inês. Não consigo. Não posso deixar para lá” (LISBOA, 2013, p.168). “Deixar pra lá” o 

que passou, conselho bastante difundido em nossa sociedade, a respeito de fatos que 

causaram dor, vergonha ou medo não é tão simples quanto possa parecer nem detemos tal 

poder de, a partir de uma decisão de esquecer certos acontecimentos, não nos lembrarmos 

mais dele. 

Em Sinfonia em Branco, o esquecimento tão almejado por Clarice, vítima 

de um trauma, nos permite pensar que mesmo diante de questões pessoais, individuais, não 

temos tanto controle quanto gostaríamos de ter a respeito de certas memórias: “Clarice 

percebeu que não estaria a salvo nunca enquanto subsistisse a memória” (LISBOA, 2013, 

p.111). Ainda que Clarice conseguisse esquecer os abusos sexuais a que foi submetida, o 

testemunho de Maria Inês a respeito não seria por si só suficiente para que a memória do 

abuso se fizesse presente? Maria Inês, ao presenciar as carícias que o pai fazia na irmã sem 

o consentimento desta, ainda adolescente, não deixa de ser partilha da experiência, 

violenta, claro, da irmã, posto que o incesto em nossa sociedade é ato legal e moralmente 

condenável? A memória, como temos debatido até aqui, existe para além da nossa vontade, 

pois outros podem fazê-la se presentificar a despeito de nossa vontade, inclusive: “[...] tive 

uma amiga uma vez. Chamava-se Abrilina, para nós era apenas Lina [...] Ela morreu há 

mais de trinta anos, disse Clarice, e contou a história de Lina, da bonita Lina [...]” 

(LISBOA, 2013, p.107-108). Antonio Mitre (2001), em Historia: memoria y olvido19, 

conferência lida pelo autor no ato de ingresso na Sociedade Boliviana de História, em 

2001, afirma que “la memoria es principio de unidad y continuidad, puente que asegura el 

vínculo entre el sujeto y sus experiencias”20 (MITRE, 2001). Sendo assim, a memória não 

é um lugar de presente nem de passado, mas meio de reconstituição e de reconstrução e, 

por isso, de possibilidade de mudanças. Ao encontro disso vai o que assevera Jelin (2001) 

                                                 
18 Do que falamos quando falamos de memória? Tradução nossa. 
19 História: Memória e Esquecimento. Tradução nossa. 
20 “A memória é princípio de unidade e continuidade, ponte que assegura o vínculo entre o sujeito e suas 

experiências”. Tradução nossa. 
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que “el ejercicio de las capacidades de recordar y olvidar es singular”21, o que é 

rememorado passa, antes, como já expusemos, por uma construção coletiva (JELIN, 2001, 

p.3).  

A busca pelo esquecimento, individual ou coletivo, pode encontrar abrigo 

tanto na fuga da dor quanto numa condição de opressão e de imposição de determinada 

versão dos fatos e isso tem, é claro, várias implicações: “Esquecer. Profundamente. Raspar 

a alma com uma lâmina finíssima, com um bisturi de cirurgião, e esquecer, já que não seria 

possível modificar. Mas não: o mistério da dor estava impregnado na pele [...]” (LISBOA, 

2013, p.111). Bruno Comparato (2014), no estudo intitulado Memória e silêncio: a 

espoliação das lembranças sobre a ditadura militar no Brasil, ressalta dois vieses para o 

silenciamento a respeito das torturas impostas aos que se posicionaram contra o poder 

estabelecido pelos militares: “assim como há várias verdades, o silêncio pode ter vários 

significados e nem todos silenciam pelas mesmas razões. Há aqueles que, simplesmente, 

não querem que a verdade venha à tona” (COMPARATO, 2014, p.146). 

Apesar de não ser o foco de nosso estudo, questões a respeito da ditadura 

militar no Brasil, o fato de o Estado brasileiro afirmar que não houve prática de torturas 

durante a ditadura militar, mas “excessos” de alguns servidores, não impede que o 

movimento pela quebra do silêncio e a rememoração do processo ditatorial no nosso país 

mantenha-se latente (COMPARATO, 2014). Esse é um exemplo de como o silêncio não 

significa necessariamente “esquecimento” e de como há interferências exteriores ao sujeito 

interferindo nas suas maneiras de perceber suas experiências e de rememorá-las. 

Comparato assevera que “[...] a estratégia do silêncio deixa muitas perguntas sem resposta, 

e [...] estas acabam inevitavelmente por se tornarem necessárias” (COMPARATO, 2014, 

p.146).  

Partindo da perspectiva de Halbwachs, fica claro que dado aos interesses 

de determinado grupo, certas memórias podem ser reforçadas para permanecerem vivas, a 

despeito da existência física do grupo que a constituiu em determinado momento e espaço. 

Mas o contrário também é verdade, e há esforços, inclusive quando isso impacta 

negativamente o poder do Estado, para que algumas memórias sejam mantidas em silêncio, 

para que, junto com esse silêncio, os sujeitos que partilham tal memória também sejam 

silenciados, como veremos mais adiante: “no primeiro ano [Clarice] esteve na fazenda 

                                                 
21 “O exercício das capacidades de recordar e esquecer é singular”. Tradução nossa. 
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duas vezes e descobriu sem surpresa que lá já não se falava em Lina” (LISBOA, 2013, 

p.126) 

O estudo de Comparato (2014) evidencia tal coisa quando expõe pontos 

de vistas divergentes sobre a memória dos torturados pelo regime ditatorial brasileiro, pois, 

enquanto uns decidiram esquecer, no sentido de não falar a respeito, e outros não se 

reconhecem como vítimas, mas como guerreiros, o que escolheu lutar contra o sistema 

ditatorial, há também aqueles que decidiram que rememorar as torturas é também 

rememorar o sofrimento que ela causou e, para evitar tal coisa, optaram pelo esquecimento, 

sob a forma da recusa de falar a respeito dessa experiência (COMPARATO, 2014). 

Citamos esse estudo de Comparato (2014) por ele tratar de um evento traumático e por 

mostrar que, mesmo numa homogeneidade (as vítimas) rememoram, inclusive no 

deliberado esquecimento, na recusa por falar a respeito, essa experiência de maneiras 

distintas, mas, individual ou coletivamente, a memória desses sujeito têm relação direta 

com o espaço de fala a que estão submetidas no contexto social. Se nesse contexto da 

ditadura há o reconhecimento dos torturados como vítima, como no estudo de Comparato 

(2014), ainda que alguns reivindiquem, o lugar da ação, da decisão de contestação do 

poder militar, ainda assim, é a memória do contexto ditatorial que esses sujeitos evocam, a 

memória de determinado grupo. 

O mesmo parece acontecer em Sinfonia quando a história de Clarice, 

pois, ela embora não seja a única mulher que foi abusada sexualmente na narrativa e o 

conhecimento sobre o abuso só extrapole o âmbito familiar quando Maria Inês conta a 

Tomás o que houve com a irmã, é na família e, mais particularmente em Clarice, que se 

alicerça a memória do abuso: “ainda faltava esculpir O Esquecimento. Mas O 

Esquecimento não brotava das mãos de Clarice, era como uma nota aguda demais que o 

contralto não alcança” (LISBOA, 2013, p.124). Mesmo quando, na narrativa, o narrador 

insista em marcar o silêncio, esse silêncio significa a partir de Clarice e de seu contexto 

familiar que, não deixa de ser, violento, ditatorial: “Não, João Miguel não sabia. João 

Miguel nunca saberia. Mas ele notava que Maria Inês não era exatamente bem-vinda 

dentro de sua própria casa, uma situação que os anos pareciam polir e afiar, explicitar sem 

nenhum pudor” (LISBOA, 2013, p.129). A ação praticada contra ela impactou a vida de 

outras pessoas diretamente: a da irmã, a da mãe, a de Tomás. Além disto, não nos 

esqueçamos de que partilhamos, na nossa sociedade, a certeza de que fazer sexo com uma 

pessoa, independente se é mulher ou homem, sem o consentimento dessa pessoa é um ato 
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violento, logo não se espera, do pai, a quem cabe o dever de cuidar da filha, que ele a 

própria filha, quanto mais criança e incapaz de se defender. Se Clarice pode ser estuprada, 

não só uma vez, mas inúmeras, mesmo sob o conhecimento da mãe, que silencia na defesa 

da filha por anos seguidos, ainda que esse homem pareça agir sozinho e contra uma única 

mulher, não é bem assim, pois, como indivíduo, ele reproduz a mentalidade patriarcal que 

considera a mulher como posse do pai e, posteriormente, do marido e, na viuvez sob a 

tutela do filho mais velho. Hannah Arendt (2009), ao tratar de violência, em Sobre a 

violência, assevera que: 

 
ninguém que se tenha dedicado a pensar a história e a política pode 

permanecer alheio ao enorme papel que violência sempre desempenhou 

nos negócios humanos, e, à primeira vista, é surpreendente que a 

violência tenha sido raramente escolhida como objeto de consideração 

especial. (Na última edição da Enciclopédia de Ciências Sociais, a 

"violência" nem sequer merece menção.) Isto indica o quanto a violência 

e sua arbitrariedade foram consideradas corriqueiras e, portanto, 

desconsideradas; ninguém questiona ou examina o que é óbvio para 

todos. Aqueles que viram apenas violência nos assuntos "sempre 

fortuitos, nem sérios nem precisos" (Renan), ou de que Deus sempre 

esteve com os maiores batalhões, nada mais tinham a dizer a história. 

Quem quer que tenha procurado alguma forma de sentido nos registros do 

passado viu-se quase que obrigado a enxergar a violência como um 

fenômeno marginal (2009, p. 16).  

 

Essa posição marginal na qual, historicamente, foi colocada a violência, 

no que diz respeito a estudos sistematizados sobre ela, em detrimento do papel central que 

ocupa em nossas sociedades, foi o que possibilitou a naturalização dela, banalizando-a, e 

fazendo crer que a violência é uma forma natural de ação, embora não se reaja a terremotos 

nem a doenças com ódio (ARENDT, 2009). Tal banalização da violência, valor 

compartilhado culturalmente, está manifesta, em nossa sociedade, na questão da violência 

contra os grupos menos favorecidos, nos quais podemos facilmente incluir a mulher que, 

ao longo do tempo, tem sido colocada em situação de objeto que pertence ao homem. A 

violência, em suas diferentes formas, fere a dignidade humana e seus efeitos, além das 

mortes, resultam em traumas físicos, psicológico e geram impactos negativos para a 

sociedade, inclusive, economicamente. Coletivamente, as mulheres em nossa sociedade 

estão expostas ao mal da violência. Juridicamente, é muito recente o reconhecimento das 

diversas formas de violência contra a mulher, pois, somente em 2006, o Estado brasileiro 

tipificou a violência praticada contra a mulher como violência doméstica, através da Lei n. 
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11.340 (Lei Maria da Penha), e incluiu o feminicídio como qualificadora do crime de 

homicídio, somente em 2015, através da Lei Nº 13.104, de 09 de março de 2015.  

Antes de apresentarmos um conceito de trauma que considere, claro, o 

testemunho, o coletivo, aspectos exteriores ao sujeito, achamos produtivo revisitar o 

processo de elaboração da noção de trauma para Freud, pois as neuroses de guerra como 

noção traumática marcam um ineditismo na teoria freudiana. Rememoremos, brevemente, 

como a noção de trauma constituiu-se na teoria de Freud, sob influência das demonstrações 

clínicas de Jean-Martin Charcot, médico e neurologista francês, na Salpêtrière entre 1885 e 

1886, pois, por conta dessas demonstrações, a realidade extrapsíquica incorporou-se à 

noção traumática (ROUDINESCO E PLON, 1998) 

Em 1870, Charcot “se interessou pela histeria, por ocasião de uma 

reorganização dos setores do hospital” que separou os alienados dos epiléticos (não-

alienados) e das histéricas”. Por haver semelhança entre os dois últimos grupos, eles foram 

reunidos numa nova seção: “seção dos epiléticos simples” (ROUDINESCO E PLON,1998, 

p.108-109). Assim, “Charcot inaugurou [...] um modo de classificação que distinguia a 

crise histérica da crise epiléptica e permitia à doente histérica escapar da acusação de 

simulação” e substituiu a antiga de histeria pela a da neurose (ROUDINESCO E 

PLON,1998, p.111). Ao fazer isso, o médico reduziu neurose a “uma origem traumática 

com ligação com o sistema genital, e depois demonstrou a existência da histeria masculina 

traumática [...] ele fazia da histeria uma doença nervosa e funcional, de origem hereditária 

e orgânica” O médico recorria à hipnose para adormecer as mulheres, fabricando, 

deliberadamente, sintomas psíquicos, para, em seguida, fazê-los desaparecer 

(ROUDINESCO E PLON, 1998, p.109-110).  

Ana Beatriz Favero (2009), na sua tese de doutorado, A noção de trauma 

em psicanálise, recorre à subdivisão da concepção de trauma para Freud apresentada por 

Thierry Bokanowski, no texto Traumatisme, traumatique, trauma (FAVERO, 2009, p.11). 

Na primeira fase, de 1895 e 1920, o “trauma se refere ao sexual e está intimamente ligado 

à neurótica”, que, como expusemos anteriormente, recebeu forte influência das ideias de 

Charcot. Na segunda, de 1905 até 1920, “Freud se refere ao desenvolvimento sexual 

infantil. Nele o trauma está relacionado às fantasias originárias e às angústias de castração, 

à cena primitiva e ao complexo de Édipo” (FAVERO, 2009). Na terceira fase: 

 
nos anos 1920 em diante, Freud apresenta cinco tipos diferentes de 

angústia: a angústia do nascimento, a angústia da perda da mãe como 
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primeiro objeto amoroso, a angústia da perda do pênis, a angústia da 

perda do amor de objeto e a angústia da perda de amor do supereu. Neste 

trabalho, substituirei a palavra ansiedade por angústia sempre que julgar 

mais apropriado e correto. O título deste ensaio de Freud, tal como 

traduzido pela Imago Editora, seria Inibições, sintomas e ansiedade 

(Bokanowski, 2002) (FAVERO, 2009, p.11) 

 

Ainda de acordo com Favero (2009), “já em 1926, quando revisa o 

problema da angústia e de sua ligação com as situações traumáticas, Freud (1926 [1925]) 

passa a conceber a angústia como afeto do real [...]” e distancia-se da noção inicial do 

psicanalista, pois, para Freud os traumas que estão na origem de uma neurose remontam a 

impressões muito primitivas da infância” (2009, p.13). Ana Maria Rudge (2006), ao 

prefaciar o livro Traumas, afirma que “a ampliação do estudo e a pesquisa sobre as 

chamadas post-traumatic stress disorders (PTSD) que só fazem aumentar, nos dão uma 

boa medida da importância e do interesse pelo tema na atualidade (RUDGE, 2006, p.7). A 

estudiosa afirma que, por conta “das especificidades das queixas atuais” que chegam aos 

psicanalistas, “[...] a sexualidade não guarda um lugar de exclusividade” (2006, p.8). E 

rememora como a Primeira Guerra Mundial fez Freud recuar sobre sua concepção de que a 

neurose era uma forma de histeria: 

 
curiosamente, Freud - que havia tão ardosamente defendido, contra 

Oppenheim e com Charcot, a ideia de que a neurose traumática seria no 

fundo meramente uma forma de histeria - volta atrás nessa opinião, 

chocado com a selvageria a que as nações tidas como as mais civilizadas 

do planeta haviam se permitido durante a Primeira Guerra Mundial. Há 

uma modalidade de sofrimento de origem traumática, redescobre o 

fundador da psicanálise, que se reveste de tons bem mais sombrios que os 

do sofrimento histérico, ao qual a sexualidade empresta as cores da 

sedução, da curiosidade e da contestação (2006, p.8). 

 

Assim, recorremos novamente a ROUDINESCO e PLON (1998) que 

contempla o que buscávamos explanar: “Freud inventou a psicanálise abandonando a 

hipnose pela catarse [...] De Charcot, tomou uma nova conceitualização da histeria e de 

Bernheim o princípio de uma terapia pela palavra [...]” (1998, p.62-63). A catárse na 

psicanálise freudiana é 

  
a reação do sujeito que sofre algum prejuízo só tem um efeito realmente 

‘catártico’ quando é de fato adequada, como na vingança. Mas o ser 

humano encontra na linguagem um equivalente do ato, equivalente graças 

ao qual o afeto pode ser ‘ab-reagido’ mais ou menos da mesma maneira” 

(1998, p.106-107) 
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A linguagem como forma de reação muito nos interessa neste estudo, 

pela sua força representativa de compensação do prejuízo sofrido pelo traumatizado, e por 

isso fazemos tal destaque. Márcio Seligmann-Silva (2008), em Narrar O Trauma – A 

Questão Dos Testemunhos De Catástrofes Históricas, põe em discussão como os dilemas 

nascidos da confluência entre a tarefa individual da narrativa do trauma e de sua 

componente coletiva estão implicados com uma “política da memória” (SELIGMANN-

SILVA, 2008). Tal perspectiva fundamenta a compreensão de que rememorar é um ato 

vinculado às formas de poder e que, por assim ser, passa por processos de interdição e pela 

necessidade de construção de espaços que garantam que a vítima seja escutada. Para 

Seligmann-Silva (2008), quanto ao que narra o Primo Levi sobre a Shoá, assevera que 

 
o trauma mostra-se, portanto, como o fato psicanalítico prototípico no 

que concerne à sua estrutura temporal. Levi diz que neste hoje da sua 

escritura ele não está certo se os fatos (do Lager) de fato aconteceram. 

Este teor de irrealidade é sabidamente característico quando se trata da 

percepção da memória do trauma. Mas, para o sobrevivente, esta 

“irrealidade” da cena encriptada desconstrói o próprio teor de realidade 

do restante do mundo (2008, p.69). 

 

A experiência traumática de Primo Levi é tão violenta que o faz colocar 

em xeque se o fato lhe ocorreu, dada a impossibilidade da reconstrução do acontecimento 

traumático tal qual como foi. É árdua, não somente para o traumatizado, mas também para 

quem testemunhou o evento traumático, a tarefa de narrá-lo. O conceito de trauma, na 

perspectiva de Seligmann-Silva ultrapassa o individual. Rosani Umbach (2012), na 

Introdução de Violência e Memória na Produção Cultural: o autoritarismo na Alemanha e 

no Brasil destaca que “por ser atemporal, a intensidade da dor proporcionada pelo trauma 

não diminui nem passa a pertencer ao passado; é algo sempre presente” (UMBACH, 2012, 

p.14). Essa característica atemporal do trauma assemelha-se com a da memória coletiva, 

pois seu processo de constituição de memória está vinculado a um tempo que ultrapassa o 

recorte cronológico: “aquilo que ele fez é uma outra companhia junto de mim o tempo 

todo” (LISBOA, 2013, p.286). 

Em situações de catástrofe, nas quais se fundamentou o estudo de 

Seligmann-Silva, “narrar o trauma, portanto, tem em primeiro lugar este sentido primário 

de desejo de renascer” (2008. p.66). Mas, se há possibilidade de testemunharmos o que não 
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experienciamos, segundo Seligmann-Silva, “sem a nossa vontade de escutar, sem o desejo 

de também portar aquele testemunho que se escuta, não existe o testemunho” (2008, p.72). 

Por isso, uma “memória como política” se fazer tão necessária, para que 

o trauma possa ser expressado no que comportar a linguagem, também por aqueles que o 

presenciaram: “durante uma hora ininterrupta ela falou e contou uma história que 

começava num dia longínquo em que sementinhas de cipreste haviam caído de suas mãos. 

O dia em que ela deixara de ser criança, por conta daquilo que havia visto. Seu pai. Sua 

irmã” (LISBOA, 2013, p.245). Mas sem um espaço de fala e também de escuta, não é 

possível expressar o trauma. E essa questão está representada em Sinfonia em Branco, 

principalmente, quando assim como Clarice, a personagem central do romance se expressa, 

muitos anos após o abuso, para a irmã Maria Inês, quando se sente segura para fazê-lo e, só 

depois disso, segue em direção à superação do trauma: “depois as duas se olharam, e 

Clarice fez a pergunta que havia adiado por treze anos, com palavras que soaram quase 

casuais, você viu, não foi?” (LISBOA, 2013, p.286). E assim como o faz Tomás, quando 

pode, após muitos anos, conversar com Maria Inês sobre a relação que tiveram e que ele 

passou anos de sua vida tentando superar. 
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3 ENTRE PALAVRAS E SILÊNCIOS: CHORAM MARIAS E CLARICES 

 

Nesta parte do estudo, ampliaremos a discussão a respeito da narrativa de 

modo a compreender como o elemento externo da violência contra a mulher, enquanto 

efeito do patriarcado e expressão da colonialidade, considerando o percurso teórico que 

estabelecemos anteriormente, é definidor da ação das personagens e do processo 

traumático que elas têm como experiência. 

Um narrador em terceira pessoa, onisciente, a partir de seu ponto de vista 

privilegiado, se utiliza recorrentemente do discurso indireto livre, para contar, relatar os 

fatos. O discurso indireto livre muitas vezes é marcado em Sinfonia em Branco, em itálico. 

Em determinados momentos, o narrador faz uso do itálico para sobressaltar determinadas 

partes do próprio discurso relatado. 

Vejamos a seguir como é o destaque que o narrador faz ao narrar a 

paixão de Tomás por Maria Inês, quando eles se conhecem no Rio de Janeiro, e ele se 

apaixona por ela: “por amor, queria Maria Inês quase com desespero, estivesse longe dela 

ou dentro do arco dos seus braços, porque nem sua presença corpórea e integral apaziguava 

a gigantesca ideia dela” (LISBOA, 2013, p.160). Tomás, jovem e apaixonado tinha outra 

paixão antes dela: a pintura e sonhava ser um grande pintor. Tanto que a apelida de Garota 

de Branco: “não podia ser diferente: a Garota de Branco. A sinfonia em branco de 

Whistler. A poesia da visão” (LISBOA, 2013, p.42) (grifos da autora). Mas, após oito anos 

como amante dela, vendo-a casada com outro (João Miguel), na cerimônia da formatura 

dela como médica, ele a abandona e, junto com ela, a ambição de ser um grande pintor: 

“levantou-se de sua poltrona e se espremeu entre alguns pares de joelhos e alcançou o 

corredor que levava para fora [...] Tomás sentiu os olhos dela em suas costas, cravados 

como uma faca, e doíam” (LISBOA, 2013, p.268). O narrador descreve Tomás, decorridos 

trinta anos após ele encerrar sua relação com Maria Inês, como um homem “equilibrado”, 

conforme abaixo: 

 
não era um homem feliz. Nem infeliz. Sentia-se equilibrado e, para isso pagara o 

preço que achava justo e recebia os cabíveis juros-dividendos-correção-

monetária. Abdicara de alguns territórios. Desistira da fantasia de um império 

(LISBOA, 2013, p.18). (grifos da autora) 

 

Mas Tomás nunca esqueceu Maria Inês. Fugiu, como se fosse possível 

esquecê-la, apagá-la de sua memória. Nesses contextos, o paradigma instituído, por 
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exemplo, de que a mulher é sensível, delicada e chorona, porque é de sua “natureza” é 

contestado em Sinfonia, quando o narrador insiste em destacar como Tomás sente tanto a 

falta de Maria Inês e a “ideia” que ele tem a respeito dela. É ele a personagem masculina a 

quem se atribui a “sensibilidade feminina”. Apesar disso, o choro - tão permitido às 

mulheres em nosso contexto cultural - expressão daquilo sobre o que Tomás não fala a 

respeito, tem que ser performatizado por um jogo que ele joga consigo mesmo, sem 

testemunhas, claro - pois, em nossa sociedade “homem não chora”. Esse jogo é o de ter 

que permanecer o maior tempo possível com os olhos abertos, até que eles, finalmente, 

lacrimejem: “os olhos claros de Tomás, vez por outra ficavam úmidos, um certo cacoete o 

acompanhava desde a infância, aquele de manter os olhos abertos sem pestanejar pelo 

máximo de tempo possível” (LISBOA, 2013, p.17). Apenas no dia em que Maria Inês 

chegou a sua cidade, Tomás se permitiu expressar a dor que sentia por não ter vivido o 

amor, através do matrimônio, com a sua tão idealizada Maria Inês, a sua Sinfonia em 

Branco: “então, naquela tarde abafada e seca, Tomás libertou de seus olhos dois fiapos 

prateados que ninguém viu, nem o cachorro, nem a cozinheira Jorgina” (LISBOA, 2013, 

p.17). Embora seja tolerável, em nossa sociedade atribuir aos artistas tal sensibilidade, 

também é costumeiro utilizá-la para colocar em xeque a masculinidade. No entanto, a 

sensibilidade de Tomás, que é reforçada pelo sofrimento dele por uma mulher, não 

encontra guarida, na narrativa, para ser utilizada contra sua masculinidade. E chega a ser 

tedioso, às vezes, o quanto o narrador ressalta o sofrimento oriundo da impossibilidade de 

Tomás estabelecer com a mulher amada - e bastante idealizada, um vínculo pelo 

matrimônio que não pode contrair com ela: “o amor produzira um vago intervalo em seu 

espírito […]” (LISBOA, 2003, p.16). A frustração de Tomás por não poder casar-se com 

Maria Inês, sobre quem ele joga suas expectativas do amor romântico, contrasta com a 

infelicidade das personagens femininas que se casam e se vêem presas a uma vida da qual, 

aquelas que podem, fogem, como no caso de Clarice, que abandona o marido: “casei, sim. 

Mas estou me separando hoje. Nossa, então por isso essa cara, Lindaflor concluiu, 

equivocada [...]” (LISBOA, 2013, p.258) (grifos nossos). Otacília, no entanto, permanece 

casada até o fim de sua vida e embriaga-se de vez em quando, escondida, para suportar o 

fardo. Para Otacília, mãe de Clarice e de Maria Inês, 

 
[...] é claro que o casamento nunca chegou a ser aquilo que Otacília imaginara. 

[...] Imaginava se, à noite, entre os lençóis, depois de rezar o terço e soltar os 

cabelos, suas irmãs sentiriam prazer em se unir aos maridos. Indagava a si 

mesma se a sua mãe. Se as empregadas. Se as primas. Se as outras-mulheres-do-
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mundo. Se as prostitutas (proibidíssimo). E de todo o pensamento decantado o 

que sobrava era a pontada amarga da desesperança, pois finalmente, conjectura 

após conjectura, deparava-se com o milo da pergunta mais sincera: seria 

diferente com outros homens? (LISBOA, 2013, p.54). (grifos da autora)  

 

Mesmo após sete anos de casada, a relação sexual entre Otacília e Afonso 

Olímpio era protocolar, pois 

 
[...] fazer amor era burocrático como descascar batatas ou cezir um par de meias. 

Nunca, em sete anos, Afonso Olímpio lhe via proporcionado aquilo que ela 

naturalmente esperava dele. Romance, olhares risonhos. [...] alguma coisa que 

ela sabia definir-se por um nome proibido e mágico, orgasmo (LISBOA, 2013, 

p.55). (grifos da autora) 

 

Clarice, durante a celebração de próprio casamento, questionou-se, sem 

encontrar respostas, o que a tinha levado a tal momento: “recebeu com calma a aliança das 

mãos ansiosas de Ilton Xavier e tentou rememorar, passo a passo, como havia ido parar ali. 

Não conseguiu” (LISBOA, 2013, p.135-136). Ela namorou por correspondência Ilton 

Xavier, filho dos fazendeiros vizinhos, que, na véspera de ela ir para o Rio de Janeiro, 

quando tinha quinze anos de idade, lhe emprensara contra a parede e lhe beijara: “por 

pouco Clarice não se engasgou com o beijo, os lábios dele pressionando os seus com a 

ansiedade da inexperiência” (LISBOA, 2013, p.109). Nas cartas, Ilton Xavier se mostrava 

apaixonado: “as cartas produziram e alimentaram fantasias” (LISBOA, 2013, p.127). 

Assim como Otacília, Clarice tinha suas expectativas sobre o casamento: “agora Clarice 

estava casada. Achava que isso faria diferença” (LISBOA, 2013, p.137). Então, ela se 

perfumou e vestiu uma camisola, para a noite de núpcias, 

 

[...] porém, naquela noite de outubro, a noite de núpcias, ela estava trêmula com as 

perspectivas em que ainda acreditava [...] Quando Ilton Xavier chegou, no entanto, e 

deitou-se ao lado dela, e começou a vagarosamente tomar posse do território cuja 

propriedade lhe havia sido dada por lei e pela Santa Madre Igreja Católica 

Apostólica Romana, Clarice adivinhou que as coisas não seriam assim tão mágicas. 

Tão fáceis, tão voláteis. Sabia que havia uma espécie de sentença sobre ela. Algo 

com o uma doença incurável. Alguma coisa definitiva, irreversível. Mas foi 

submissa e obediente como sempre. Depois que Ilton Xavier (o delicado, o 

apaixonado Ilton Xavier) terminou sua não muito ambiciosa performance e 

enroscou-se no sono de uma criança, em posição fetal, abraçado com o travesseiro, 

ela puxou o lençol e o cobertor e cobriu-o até os ombros. Era uma madrugada fria e 

Ilton Xavier fechou os olhos e fingiu adormecer, mas estava pensando. Pensando e 

repensando. A pergunta que não tinha coragem de formular - havia existido outro 

homem na vida dela? (LISBOA, 2013, p.141-142). (grifos nossos) 

 

A preocupação de Ilton Xavier não foi se a esposa sentira prazer, mas o 

que lhe incomodou foi não ter certeza da virgindade dela. Clarice submeteu-se a esse 
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matrimônio por longos seis anos, até o dia em que decidiu fugir de casa para não mais 

voltar: “o casamento de Clarice durou seis vagarosos anos” (LISBOA, 2013, p.141). Em 

que o sexo com o marido se diferenciava daquele que o pai impôs a ela por tantos anos? 

Ele não era seu pai, era seu marido, e, ao contrário de Afonso Olímpio, podia fazer sexo 

com ela. Recebera a benção da igreja. Em relação a isso, o narrador deixa claro o quanto a 

religião fez com que Clarice se submetesse ao marido, extrapolando seus limites: 

 
[...] a religião parecia querer tudo assim: como matemática. Talvez nas esferas 

celestes isso se aplicasse, de fato. Era ver para crer - ou, antes, crer para ver. Por 

isso, Clarice suportou. Não chorou, não vomitou. Não adoeceu. Não 

enlouqueceu. Suportou e continuou suportando. Até que um dia, naturalmente, 

rachou. Com um ruído seco, igualzinho àquele que seus passos faziam sobre o 

assoalho do casarão dos pais de Ilton Xavier (LISBOA, 2013, p.290). 

 

Se os preceitos religiosos fizeram com que Clarice se submetesse a uma 

relação conjugal na qual era tratada como objeto, a irmã, Maria Inês fazia chacotas: 

 
Maria Inês estava sempre mexendo onde não podia, dizendo o que não havia 

sido educada para dizer (como naquela ocasião em que o padre de Jabuticabais 

foi à fazenda dar sua benção anual e ela perguntou, depois de beijar-lhe a mão 

magra e fria: o senhor nunca conheceu uma mulher, uma mulher mesmo, de 

verdade?), aparecendo em horas indevidas e ouvindo demais, lendo às 

escondidas. [...] Mas sobretudo, havia a memória de certas sementes de cipreste. 

Encontradas pelo chão do corredor, miseravelmente espalhadas. E diante disso 

os passos ficavam cautelosos, titubeavam no escuro” (LISBOA, 2013, p.130) 

 

Maria Inês é quem reza uma missa negra para o próprio pai, antes de 

empurrá-lo para a morte: “ela havia começado. Aquela era sua missa negra, que ela não 

planejara mas pela qual aguardara tanto tempo. Olhos inflamados. Demoníacos. Maria Inês 

afrouxou as cordas que estavam tensas dentro dela desde quando tinha nove anos” 

(LISBOA, 2013, p.290). A personagem se apropria do discurso religioso para maldizer o 

pai, que agora velho e bêbado, estava fraco e não era mais o “pai” poderoso de outrora. Se, 

para os colonizadores ibéricos, as velhas tupinambá representavam a degradação do 

homem, em Sinfonia em Branco, podemos afirmar que Afonso Olímpio, na sua velhice, 

representa a degradação do poder patriarcal:  

 

[...]o rosto do pai estava oco. Vazio do sentido daquele nome: pai. E seu coração 

estava cheio de ruínas. Ele era um refugo da história, agora.  Antes, quando o 

poder lhe pertencia, ele havia administrado a história de forma a ter duas 

inimigas em lugar de duas filhas. Afonso Olímpio sentiu-se abarrotado de vazios 

e teve a impressão de se afogar em si mesmo. Aquele encontro não era, porém, 

um caso clássico de culpa-arrependimento-expiação. Nada tinha nomes e nada 

era definido. Porque, na verdade, nada mudara e nada mudaria e as coisas apenas 
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trocavam de cores como folhas de uma árvore com a sucessão das estações 

(LISBOA, 2013, p.291) 

 

Nem mesmo diante da decadência do pai, Clarice consegue reagir ao seu 

algoz. Quando o pai tenta subir a pedreira, para se aproximar das filhas, ela se adianta para 

ajudá-lo: “Clarice adiantou-se. Dócil recatada submissa educada. Quase como se estivesse 

seguindo um impulso, um reflexo condicionado. Maria Inês sabia que ela ia tentar ajudá-lo. 

Obedecer, mais uma vez” (LISBOA, 2013, p.292). A irmã a impede de ajudá-lo e, quando 

o pai estende as mãos para elas, ao chegar no topo da pedreira, Maria Inês afasta Clarice e 

diz “agora você vai ver que eu sou grande e que me tornei bastante forte, pai” (LISBOA, 

2013, p.293). Em seguida, o empurra de cima das pedras. Após isso, Maria Inês volta para 

o Rio de Janeiro e Clarice, por mais um ano, permanece casada, para, enfim, abandonar o 

marido e trilhar um longo caminho na busca pelo impossível esquecimento profundo, 

refugiando-se no uso de drogas, na prostituição até chegar à tentativa de suicídio, da qual 

sobrevive e, após retornar às drogas, decide se internar em uma clínica de reabilitação. 

Mas, retomando os destaques que o narrador faz dentro do discurso 

indireto livre, quando do episódio do assassinato de Lina, após ser estuprada por meia 

hora. A ironia do narrador tem início antes mesmo de ele revelar o que pensam os 

moradores da cidade a respeito da jovem: “aquilo durou meia hora e significou muito 

pouco. Quase nada. Praticamente nada” (LISBOA, 2013, p.103). E o narrador, então, se 

utiliza de um verbo (cochichar), para expor um discurso perverso que é recorrente na nossa 

sociedade e muito se assemelha ao discurso do colonizador europeu que é o da 

culpabilização da vítima, que carrega em si, de uma forma ou de outra, a justificativa pela 

violência praticada pelo outro: 

 
[...] cochichavam, na manhã do dia seguinte: Eu sempre imaginei que 

uma desgraça dessa ia acabar acontecendo com essa menina. Ela não era 

muito boa do juízo. Meio retardada. Talvez ela tenha provocado isso, 

não repararam como andava vestida? Meio assanhadinha. Meio sem-

vergonha (2013, p.102). (grifos do autor) 

 

Clarice, diante do corpo da amiga, fez o que lhe disseram a vida toda que 

fizesse: calou-se. Clarice gostava de fazer esculturas e sonhava ser escultora e prometera à 

Lina fazer-lhe uma escultura, essa mesma que ela carregava consigo, para entregar à 

amiga. Mas um homem lhe esperava no caminho de casa e tapou-lhe a boca e dela se 

serviu, como se assim fosse o normal e assim fosse o esperado. Clarice, no entanto, pela 
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primeira vez, não permaneceu calada: “sem consciência de seus gestos, Clarice abraçou-se 

à escultura de Lina morta e plantou-se diante de seus pais. Olharam-se demoradamente e 

pela primeira vez disseram a verdade com o olhar. Clarice e seus pais” (LISBOA, 2013, 

p.103). Maria Inês, um pouco antes, ao ver a irmã entrar no carro que a levaria para a 

rodoviária de Jabuticabais, para ir para o Rio de janeiro, “encontrou espaço para 

improvisar uma espécie de oração dirigida à Clarice. Por favor, sobreviva” (LISBOA, 

2013, p.10). Em dado momento, a própria Clarice “fechou os olhos com força e foi 

assaltada por uma lembrança violenta (que nada tinha a ver com Lina) de algo muito pior 

do que a morte, e disse a si mesma, sem saber, por favor sobreviva” (LISBOA, 2013, 

p.104) (grifos da autora). Neste contexto, ao estabelecer algo pior que a morte, Clarice 

sabia que não poderia fugir de suas memórias, que ela passaria anos, em vão, buscando 

apagar. E, no trajeto para a rodoviária, pediu ao motorista que parasse o carro “e vomitou 

na estrada de terra, a mesma estrada onde sua amiga fora estuprada e assassinada, aqueles 

eram os termos. Proibidos” (LISBOA, 2013, p.105). 

Se o narrador deixa explícito, ainda no seu discurso indireto livre, o que 

pensam sobre Lina, não faz o mesmo em relação à Jorgina, a cozinheira de Tomás. A 

mulher, por opção, segundo o narrador, “não era uma mulher de muitas palavras, na 

verdade não gostava delas. Pensava, sem pensar, que eram traiçoeiras como um bicho que 

espreita sua presa, e quase sempre injustas. Olhou para o tempo e suspirou sem 

significados” (LISBOA, 2013, p.18-19). Historicamente, Jorgina ocupa uma categoria 

duplamente subalternizada: a de mulher e a de negra. De alguma forma, Jorgina tem razão: 

as palavras podem ser traiçoeiras, mas também podem ser libertadoras. Mas é preciso 

espaço para poder dizê-las e nem todos ocupam tal espaço. Dizer para quem?  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

É possível depreender da análise de Sinfonia em Branco que as mulheres 

estabelecem uma rede de proteção, da qual participa Tomás, incluído por Maria Inês ao 

torná-lo confidente do fato de ela ter testemunhado o abuso da irmã uma vez. Essa rede de 

proteção garante às irmãs um espaço seguro, fora da fazenda, do interior, seja para parar a 

violência, no caso de Clarice, seja para evitá-la, no caso de Maria Inês. Fora dessa rede, 

Clarice tem muita dificuldade de sobreviver, tendo, inclusive, que se prostituir para manter 

o vício das drogas. Apesar disso, sobrevive. 

Lina, no entanto, não teve tal chance de sair do interior, de ter acesso à 

educação formal, como as irmãs. O assassinato de Lina, o extermínio de sua juvenil 

existência, ressalta a condição de vulnerabilidade da mulher negra, que ainda permanece na 

senzala e não tem como ir para muito além desse espaço. Jorgina, cozinheira de Tomás, 

negra, velha e sem dentes, que se alegra por usar uma dentadura, ocupa o espaço doméstico 

na condição de serviçal. Lina, caso não tivesse sido morta, teria um futuro diferente da 

velha Jorgina? No contexto de Sinfonia: não mesmo. Mas, voltemos à Jorgina: é 

compreensível, no nosso contexto escravocrata, que Jorgina não considere seguro falar e 

use o silêncio como forma de se manter segura, pois ela não ocupa um espaço de fala e é 

solitária sua velhice. Tomás também não conta com uma rede de proteção que possa 

acolhê-lo desde jovem, por causa do exílio dos pais para o Chile. Tanto que, após anos 

perambulando de cidade em cidade, ele decide ir morar na casa de colonos que pertencia à 

família de Clarice e de Maria Inês, inserindo-se, assim, na rede de proteção da qual 

participara antes como confidente. 

Os aspectos analisados em Sinfonia em Branco, revelam muito 

sofrimento, mas destacam também uma forma de protagonismo que se dá pela contestação, 

principalmente, através do discurso indireto livre utilizado pelo narrador,  de estereótipos: 

da maternidade, vinculada ao casamento e deste casamento como únicas formas de 

realização de uma mulher; da fidelidade conjugal como esteio da relação de um casal; da 

heteronormatividade como única forma de relação afetiva (João Miguel e Paolo, João 

Miguel e Luciana); dos papéis instituídos por todo um sistema econômico, político e 

cultural, que limita homens e mulheres, mas que, no nível mais individual, privilegiam os 

sujeitos masculinos; da dupla subalternidade da mulher negra; do discurso perverso que, 

cotidianamente, sustenta os valores patriarcais. Através da ironia, consolidada 
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principalmente pelo discurso indireto livre, o narrador, a partir de seu espaço privilegiado 

de narrador em terceira pessoa, faz vir à tona outras vozes e seus pontos de vista. Mas, 

apesar de uma aparente homogeneização dessas vozes, ainda assim, é possível reconhecer 

o discurso dominante de nossa sociedade, se evocarmos a nossa memória coletiva. A 

ironia, o tempo não linear, típico da memória (traumática, principalmente), desvelam na 

narrativa a própria história de nossa colonização: fala-se do Outro, não para reconhecê-lo 

como Outro, mas para violentá-lo, para encralacrá-lo. 

Consideramos, assim, a objetificação do sujeito mulher, gerado a partir 

de uma divisão de gêneros que restringem a atuação de homens e mulheres a papéis 

predeterminados com o fim de gerar relações de poder assimétricas como um dos eixos do 

patriarcalismo, ou de maneira mais ampla, da matriz colonial de poder. Por isso, o trauma, 

em Sinfonia em Branco, termina por se caracterizar como sintoma/uma ferida resultante de 

um processo violento, colonizador, ditatorial. A memória das personagens, principalmente 

a traumática, alinhava externo e interno e constitui a narrativa, de forma que podemos 

concluir que o trauma gerado pelo abuso sexual de Clarice pode ser interpretado como 

metáfora da colonialidade, processo violento e armado, que, ainda assim, encontrou 

resistências, o que nos permite afirmar, ainda, que Sinfonia questiona não só as ações de 

quem age com violência, mas também, o silêncio daqueles que, podendo impedi-la, 

permanecem calados, ou até mesmo indiferentes, diante da violência que presenciam, 

contribuindo para a sua permanência em nossa sociedade, ao contrário do que fez Maria 

Inês, que, com seus olhos inflamados, aos nove anos de idade, escolheu contestar a 

violência. Por outro lado, como resistir diante de toda uma estrutura patriarcal de poder? 

Otacília, a mãe das meninas, fez o que pôde para ajudar a filha Clarice, ao pedir ajuda para 

a tia Berenice mas, não sem muita angústia, o fez em silêncio. Sinfonia, a partir de seu 

interno, do trauma de Clarice, pode ser lida como síntese de nossa sociedade patriarcal e 

opressora, mas que vem, lentamente, tendo suas estruturas questionadas, o externo. 

A narrativa integra passado, violento, ora pela memória, ora pelas marcas 

presentes no corpo de Clarice, como testemunhas permanentes do que resultou o trauma e 

sua constante dor, e possibilidade de mudanças, que interrogam os sujeitos e desestruturam 

suas identidades. Tomás, e a ambiguidade sonora de seu nome, pode ser interpretado como 

um homem que, imerso em um contexto cultural mais recente, vacila entre os valores do 

matrimônio, e no limiar de mudança, ao perceber que julgara mal Maria Inês - e sua 

audaciosa forma de lidar com a vida - como indiferente, mas cuja empatia pela dor de outra 
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mulher é demonstrada na narrativa antes mesmo do estupro da irmã, como no caso do 

homicídio da mãe de Lindaflor. O externo, por sua vez, delineia as ações das personagens e 

é desnudado, ora no próprio discurso do narrador, ora pelas intertextualidades, integrando e 

constituindo a narrativa. O afastamento da presença do pai, do pátrio poder, é o que 

permite que Maria Inês seja a porta voz de mudanças, o incômodo. De fora, no externo, ela 

é levada a enfrentar o “equilíbrio” que estabeleceu para si, no silêncio de uma vida 

matrimonial infeliz, mas segura aos olhos da sociedade. Maria Inês é sim a memória 

personificada da violência que a irmã tanto buscou esquecer. Mas, como a memória 

coletiva existe apesar do sujeito, não se pode controlá-la. Silenciá-la até pode ser possível. 

Mas até quando? 

A forma como Afonso Olímpio é retratado (sobre como ele é mulato), 

mesmo no seu racismo, ainda o permite ocupar uma posição privilegiada dentro da 

sociedade, o que vai ao encontro de como Lina é retratada: a mesma cor, mas não tanto. Se 

Afonso Olímpio é “meio mulato, Lina é “negra”. Ainda na subalternidade, o homem negro 

está em condição superior à da mulher negra. Ao homem, o racismo. À mulher, a 

sensualidade. Lina tem seu corpo sexualizado, quando nem mesmo tem consciência dele. 

Afonso Olímpio, por ser homem, não. A exposição do trauma da morte de Lina e a 

memória dele por Clarice, que não esquece da amiga, ao contrário dos moradores da 

cidade, é uma forma de reivindicação da humanidade da mulher negra também. Ela não é 

um objeto que se joga fora após o uso. E Clarice é quem reconhece a humanidade da amiga 

e manterá consigo o busto em argila, presente que não pôde entregar a ela, sem braços, 

ainda inacabado, e o nomeará como “Morte”, o que provoca o debate também no contexto 

social e não só na obra em si. A simultaneidade de interno e externo agrega uma 

multiplicidade de vozes, de identidades, estabelecidas por uma memória individual 

traumática que é também um conjunto de vozes silenciadas pelo impedimento de 

elaboração da sua dor, uma vez que ela não é partilhada, reconhecida. 

O processo de violência, de encobrimento do Outro, pode resultar em 

trauma, como vimos, o que exige do sujeito um processo de elaboração do luto. Esse 

processo de luto de Clarice, de Maria Inês e de Tomás revela conteúdos a serem 

elaborados: o trauma do abuso sexual que Clarice viveu; o testemunho do abuso por Maria 

Inês; a perda da infância; o encerramento das possibilidades de vida para quem sobreviveu 

e da própria vida para quem foi aniquilado no processo de violência (Lina e a mãe de 

Lindaflor). A não elaboração do processo de luto interessa aos que se mantém em 
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condições privilegiadas, uma espécie de acordo pela permanência do silêncio, por isso 

mesmo, o luto não é uma aceitação pura e simples da perda. É com base nisso que se 

desdobrarão nossos estudos vindouros, principalmente a partir da discussão presente em 

Lutos Coletivos e Criação Social, de Jean-Claude Métraux. 

 

 



78 

REFERÊNCIAS  

 

ALEXANDRE, J-Michel. Introdução. In: HALBWACHS, Maurice. A Memória Coletiva. 

São Paulo: Tradução de Beatriz Sidou. São Paulo: Centauro, 2006. 

 

ARAÚJO, Emanuel. A arte da sedução: sexualidade feminina na Colônia. In: PRIORE, 

Mary Del. (org.) História das mulheres no Brasil. São Paulo, Contexto, 2004. p.45-77.  

 

ARENDT, Hannah. Sobre a violência. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009. 

 

BASSANEZI, Carla. Mulheres nos Anos Dourados. In: PRIORE, Mary Del. 

(org.) História das mulheres no Brasil. São Paulo, Contexto, 2004. p.45-77. 

 

BALOCCO, Ana Elizabeth. Quando a ficção invade a prosa: práticas discursivas não-

canônicas no discurso acadêmico. Linguagem em (Dis)curso - LemD, Tubarão, v. 5, n. 2, 

p. 249-266, jan./jun. 2005. Disponível em: 

<http://linguagem.unisul.br/paginas/ensino/pos/linguagem/linguagem-em-

discurso/0502/050201.pdf>. Acesso em: 23 de mar. de 2017. 

 

BECK, Pascale Terra. Uma leitura de Adriana Lisboa a partir da perspectiva de 

Zygmaun Bauman. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, 

Centro de Comunicação e Expressão, Programa de Pós-Graduação em Literatura, 

Florianópolis, 2016. Disponível em: 

<https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/167794> Acesso em: 12 de abr. de 2017. 

 

BRASIL. Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006. Cria mecanismos para coibir a violência 

doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição 

Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as 

Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 

contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução 

Penal; e dá outras providências. Brasília, 2006. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004- 2006/2006/lei/l11340.htm>. Acesso em: 

12 de abr. de 2017. 

 

______ . Lei n. 13.104, de 09 de março de 2015.  Altera o art. 121 do Decreto-Lei n. 

2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, para prever o feminicídio como 

circunstância qualificadora do crime de homicídio, e o art. 1o da Lei n. 8.072, de 25 de 

julho de 1990, para incluir o feminicídio no rol dos crimes. Brasília, março de 2015. 

Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2015/lei/L13104.htm>. Acesso em: 12 de abr. de 2017. 

 

______ . Senado Federal. Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Violência contra a 

Mulher. Relatório Final. Brasília, 2013. Disponível em: 

<http://www.senado.gov.br/atividade/ materia/getPDF.asp?t=130748&tp=1> Acesso em: 

09 de jan. de 2017. 

 

CANDIDO, Antonio. Literatura e sociedade: estudos de teoria história-literária. 10. ed., 

Rio de Janeiro: Ouro sobre azul, 2000. 

https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/167794
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/L13104.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/L13104.htm


79 

______. A passagem do dois ao três (contribuição para o estudo das mediações na análise 

literária). In: Revista de História. Ano 25, tomo 3, volume 50, n.º 100, São Paulo, 

out/dez.1974, p.787-800. Disponível em <http://dx.doi.org/10.11606/issn.2316-

9141.rh.1974.132672>.  Acesso em: 10 de set. de 2016. 

 

______. Entrevista. In: Revista Trans/Form/Ação. v.1, p. 9-23, 1974. 

 

COMPARATO, Bruno Konder. Memória e silêncio: a espoliação das lembranças. Lua 

Nova, São Paulo, n. 92, p. 145-176. Agosto de 2014. Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.1590/S0102-64452014000200006> Acesso em: 12 de abr. de 2017. 

 

COSTA, Jéssica Fraga da. Costurando o percurso (des)feito pelo trauma em Sinfonia 

em Branco, de Adriana Lisboa. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul: Instituto de Letras, 2015. 

 

DOVAL, Camila Canali. Mulheres escritas por mulheres: personagens femininas no 

romance brasileira contemporâneo (2000-2014). Tese (Doutorado). Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul: Faculdade de Letras. Porto Alegre, 2016. 

Disponível em: <http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/6576>. Acesso em: 11 de abr. de 

2017. 

 

DUSSEL, E. O Encobrimento do Outro: A origem do "Mito da Modernidade". 

Conferências de Frankfurt. Tradução de Jaime A. Ciasen. Petrópolis: Vozes, 1993.  

 

FANON, Frantz. Os condenados da Terra. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 

1968. 

 

FAVERO, Ana Beatriz; RUDGE, Ana Maria (Orientadora). A noção de trauma em 

psicanálise. Rio de Janeiro, 2009. 207. Tese de Doutorado – Departamento de Psicologia 

Clínica, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

 

FÉLIX, Regina R. Tom, volume e arranjo no chiaroscuro da memória: Sinfonia em branco, 

de Adriana Lisboa. Revista Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea n. 37. 

Brasília, janeiro-junho de 2011, p. 93-103. Disponível em: 

<http://periodicos.unb.br/index.php/estudos/article/view/4004/3379>. Acesso em: 1 mar. 

2017. 

 

FREYRE, Gilberto. Casa grande & senzala: formação da família brasileira sob o 

regime da economia patriarcal. São Paulo: Global, 2003.  

 

GONÇALVES, Tamara Amoroso. In: UOL, Universo Online. Taxa rosa: mulheres 

pagam 7% a mais nos mesmos produtos, mas isso pode mudar. São Paulo, 18 de jan. 

de 2016. Disponível em 

<https://economia.uol.com.br/noticias/infomoney/2016/01/18/pink-tax-mulheres-pagam-7-

a-mais-nos-mesmos-produtos-mas-isso-pode-mudar.htm>. Acesso em: 1 mar. 2017. 

 

HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. Tradução de Beatriz Sidou. São Paulo: 

Centauro, 2006. 

 

http://dx.doi.org/10.11606/issn.2316-9141.rh.1974.132672
http://dx.doi.org/10.11606/issn.2316-9141.rh.1974.132672


80 

HALL. Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 11. ed. Rio de Janeiro: 

DP&A Editora. 2006. 

 

JELIN, Elizabeth. ¿De qué hablamos cuando hablamos de memorias? In: Los trabajos de 

la memoria. Coleção "Memorias de la represión" Madrid: Siglo XXI Editores, Volume 1, 

2001. p. 17-38.  

 

LISBOA, ADRIANA. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura 

Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2017. Disponível em: 

<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa469846/adriana-lisboa>. Acesso em: 01 de 

abr. 2017. Verbete da Enciclopédia. ISBN: 978-85-7979-060-7. 

 

______ .  Biografia. Disponível em: <http://www.adrianalisboa.com/biografia>. Acesso 

em: 22 fev. 2017. 

 

______. Rakushisha, a cabana dos caquis caídos: releitura de um diário de Matsuo 

Bashõ. 2007. f.208. Tese. Doutorado em Literatura Comparada – Instituto de Letras. 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Rio de Janeiro. Disponível em: 

<http://docplayer.com.br/17672452-Universidade-do-estado-do-rio-de-janeiro-uerj-

instituto-de-letras-programa-de-pos-graduacao-stricto-sensu-doutorado-em-literatura-

comparada.html>. Acesso em: 22 de ago. de 2016. 

 

______. Sinfonia em branco. 2. ed. - Rio de Janeiro: Objetiva, 2013. 

 

LISBOA (documentário). Direção Eduardo Montes-Bradley. Heritage Film Project, 2012. 

Disponível em: <http://curtadoc.tv/curta/artes/lisboa/>. Acesso em: 22 fev. 2017. 

 

MENDONÇA, João Guilherme Rodrigues; RIBEIRO Paulo Rennes Marçal. Algumas 

reflexões sobre a condição da mulher brasileira da colônia às primeiras décadas do 

século XX. Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação, v. 5, n. 1, 2010. Disponível 

em: <http://hdl.handle.net/11449/124957>. Acesso em 09 de jan. de 2017. 

 

MÉTRAUX, Jean-Claude. Lutos Coletivos e Criação Social. Paraná: Editora UFPR, 

2011. 

  
MITRE, Antonio. Historia: memoria y olvido. In: El dilema del centauro. Ensayos de 

teoria de la historia y pensamiento latinoamericano. La Paz: Universidad Mayor de San 

Andrés/Centro de Investigaciones Diego B. Araña, 2001. p.09.  

 

ONU MULHERES.  Sobre a ONU Mulheres. Disponível em: 

<http://www.onumulheres.org.br/onu-mulheres/sobre-a-onu-mulheres/>. Acesso em 09 de 

jan. de 2017. 

 

PELLEGRINI, Tânia. Despropósitos: estudos de ficção brasileira contemporânea. São 

Paulo: Annablume; Fapesp, 2008. 

 

RAMINELLI, Ronald. Eva Tupinambá. In: DEL PRIORE, Mary (Org.). História das 

mulheres no Brasil. São Paulo, Contexto, 2004. p. 11-44  

http://www.onumulheres.org.br/onu-mulheres/sobre-a-onu-mulheres/


81 

ROUDINESCO, Elisabeth; PLON, Michael. Dicionário de psicanálise. Tradução de Vera 

Ribeiro, Lucy Magalhães. Rio de Janeiro: Zahar, 1998. 

 

RUDGGE, Ana Maria. (org.) Traumas. São Paulo: Escuta, 2006. 

 

SAFFIOTI, Heleieth I. B. Violência de Gênero no Brasil Atual. Revista Estudos 

Feministas, vol. 2 (Número Especial), 1994, p. 443-461. Disponível em: 

<https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/viewFile/16177/14728 >. Acesso em: 12 

de abr. de 2017. 

 

______. O poder do macho. São Paulo: Moderna, 1987. 

 

SEGATO, Rita Laura.  Gênero e colonialidade: em busca de chaves de leitura e de um 

vocabulário estratégico descolonial, e-cadernos ces [Online], 18 | 2012 Disponível em:  

<http://journals.openedition.org/eces/1533 ; DOI: 10.4000/eces.1533>. Acesso em: 12 de 

abr. de 2017. 

 

SELIGMANN-SILVA, Márcio. Narrar o trauma: a questão dos testemunhos de 

catástrofes históricas.Psicol. clin., Rio de Janeiro, v. 20, n. 1, p. 65-82, 2008.  Disponível 

em:  <http://dx.doi.org/10.1590/S0103-56652008000100005. >. Acesso em 13 de abril de  

2018. 

 

SPIVAK, Gayatri Chakravorty. Pode o subalterno falar? 1. ed. Trad. Sandra Regina 

Goulart Almeida; Marcos Pereira Feitosa; André Pereira. Belo Horizonte: Editora da 

UFMG, 2010. 

 

TAXA rosa: mulheres pagam 7% a mais nos mesmos produtos, mas isso pode mudar. 

UOL Economia. São Paulo, 18 de jan. de 2016. Disponível em 

<https://economia.uol.com.br/noticias/infomoney/2016/01/18/pink-tax-mulheres-pagam-7-

a-mais-nos-mesmos-produtos-mas-isso-pode-mudar.htm>. Acesso em: 1 mar. 2017. 

 

UMBACH, Rosani Ketzer. Introdução. In: CALEGARI, Lizandro Carlos; OURIQUE, 

João Luis Pereira; UMBACH, Rosani Ketzer. Violência e Memória na Produção 

Cultural: o autoritarismo na Alemanha e no Brasil. Santa Maria: Editora PPGL, 2011.  

 

WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mapa da Violência 2015: Homicídio de mulheres no Brasil 

Brasília: Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das 

Mulheres, 2015. 

 

WALLER, Eliane; ROCHA, Fátima Cristina Dias (Orientadora). Vestidos e Mordaças: 

Representações da Opressão Feminina na Literatura Brasileira nos Séculos XIX e XX. 

(Dissertação) Instituto de Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2008. 

 

WOODWARD, Kathyn. Identidade e diferença: uma introdução teórica e conceitual. In T. 

T. Silva (Org), Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. (15ª ed., p. 

07-72) Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. 

 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/viewFile/16177/14728

