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Resumo: As análises apresentadas neste artigo visam investigar quais mecanismos sociais, 

principalmente os repercutidos no meio familiar, permeiam a construção das personagens 

Clarice e Maria Inês como corpos imobilizados e disciplinados (XAVIER, 2007) na obra 

Sinfonia em Branco, da escritora brasileira Adriana Lisboa. Também se tenta verificar se esses 

corpos se constituem como liberados (XAVIER, 2007), ou seja, se alcançam a transcendência 

(BEAUVOIR, 1949), compreendendo-se esse transcender como parcial e em processo de 

formação, por meio de tentativas de resistência à opressão e às consequências da violência 

vivenciada na infância. Tais análises são orientadas pela perspectiva da crítica feminista.  
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 Introdução  

 Este trabalho pretende analisar o “tornar-se mulher” das personagens Clarice e 

Maria Inês, do romance Sinfonia em Branco, da autora brasileira Adriana Lisboa, 

investigando quais mecanismos sociais estão mais presentes neste processo, de modo a 

contribuir para a opressão e para a constituição de seus corpos como disciplinados e 

imobilizados, na classificação feita por Xavier (2007). Além disso, tenta-se examinar as 

formas de resistência desses corpos, verificando se ocorre alguma forma de 

transcendência ou algum passo de transformação para corpo liberado na narrativa.  

 A expressão “tornar-se mulher” antes citada resume a tese de Simone de 

Beauvoir, apresentada na introdução da obra O Segundo Sexo, de 1949. A filósofa 

argumenta que a mulher é considerada o Outro na sociedade e discute o que é ser 

mulher e o que a atribui essa condição. Ela, então, reflete sobre o verbo ser 

dinamicamente, como na filosofia hegeliana:  

ser é ter-se tornado, é ter sido feito tal qual se manifesta. Sim, as 

mulheres, em seu conjunto, são hoje inferiores aos homens, isto é, sua 

situação oferece-lhes possibilidades menores: o problema consiste em 

saber se esse estado de coisas deve perpetuar. (p.21) 

  

                                                           
1
 Graduada em Letras – Língua Portuguesa e Literatura Correspondente pela Universidade Federal de Juiz 

de Fora e mestranda do Programa de Pós Graduação em Letras: Estudos Literários, da mesma instituição.  
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 Neste mesmo capítulo, Beauvoir (1949) utiliza a moral existencialista e insere o 

conceito de transcendência como sendo a saída das mulheres da imanência, ou seja, do 

estado de objeto. Um movimento de transcendência é ligado ao aparecimento de corpos 

liberados na literatura, por Xavier (2007). A autora classifica alguns corpos de 

personagens de obras de autoria feminina, reutilizando e criando categorias, das quais 

duas, além do liberado, serão usadas nesta análise: o corpo disciplinado, caracterizado 

pela anulação da corporalidade psíquica (p.55) e pelo não questionamento de processos 

sociais, subordinando-se às regras, e o corpo imobilizado, que tem suas ações 

controladas por instituições que serão apresentadas em breve e pelos seus mecanismos. 

 Ademais, a análise apresentada apoia-se na crítica feminista como base 

orientadora, visando trazer à tona possíveis pontos de vista das mulheres e denúncias 

acerca das violências predominantes em diversas culturas em relação à mulher. Entre 

elas, o estupro e a opressão familiar, presentes na obra de Lisboa (2013), na qual a 

primeira é pouco abordada na literatura e a segunda já é reconhecida e presente há 

algum tempo.  

 Showalter (1994) faz um panorama da crítica feminista, apontando caminhos e 

defendendo uma abordagem voltada para os escritos de autoria feminina que considere 

o meio cultural do qual esses escritos advêm. Tal cultura é dominada por homens e a 

cultura da mulher está inserida neste contexto de dominação, com muitos aspectos de 

sua perspectiva silenciados e deixados à margem do que é considerada a cultura geral de 

uma sociedade. Esses aspectos, ou seja, o território selvagem, são o que Showalter 

aponta como foco da crítica feminista em obras escritas por mulheres. 

 Alguns dos aspectos que mais atingem as mulheres são a dominação e as formas 

de violência a elas dirigidas, entre as quais estão o estupro, bem como a monitoração e o 

silenciamento no ambiente familiar. Este silenciamento e coerção familiar são, como 

identifica Xavier (1998), um tema constantemente presente na literatura de autoria 

feminina. Já a violência sexual, pelo contrário, é um tema pouquíssimo abordado e 

ainda classificado como tabu. 

  Tal ausência é percebida por Despentes (2006), no qual ela relata o trauma 

sofrido e a sua procura por leituras sobre o assunto depois do ocorrido:  

Nenhuma mulher, após passar por um estupro, havia conseguido usar 

a linguagem para fazer dessa experiência o tema de um livro. Nada, 

nem guia, nem companhia. Isso não passa ao domínio do simbólico. É 
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assombroso que nós mulheres não digamos nada às meninas, que não 

exista nenhuma transmissão de saber, de conselhos de sobrevivência, 

de conselhos práticos simples. (p.34)  

  

 Sinfonia em Branco é uma das poucas obras que, apesar de ficcional, aborda o 

tema, incluindo ainda uma característica ainda menos falada: o incesto.  

 Corpos, violência e resistências: preparação para o destino e rompimentos 

 O romance Sinfonia em Branco narra as histórias de duas irmãs, Clarice e Maria 

Inês, provenientes do interior de Minas. As duas têm suas infâncias atingidas pela 

violência cometida pelo pai, Afonso Olímpio: ele estupra Clarice, quando a mesma tem 

treze anos e Maria Inês presencia o ato quando entra no quarto voltando das suas 

brincadeiras.  

 A mãe, Otacília, se silencia sobre o fato e a irmã também é obrigada a se calar. 

Somente depois Otacília envia Clarice para a casa de uma tia, no Rio de Janeiro, sob o 

pretexto de dar melhores oportunidades de estudos, afastando-a do pai. Alguns anos 

depois, Clarice se casa com Ilton Xavier e permanece com ele por seis anos. No entanto, 

decide se separar, pois não consegue esquecer o acontecido, fazendo uso de drogas e 

tentando suicídio, sem conseguir concretizar o ato.  

 Maria Inês, por sua vez, também vai para a casa da tia após o casamento da irmã e 

conhece Tomás, com quem se envolve, mas não se casa. Ela se casa com o primo, João 

Miguel, e tem uma filha, Eduarda, que na verdade é filha de seu antigo amor. A 

personagem estuda medicina, mesmo sem vocação, e escolhe esse pretendente pelas 

expectativas materiais que lhe seriam concedidas. Ela alimenta o silêncio da violência 

presenciada e, após a morte da mãe, se aproveita de um contexto possível para vingar 

sua irmã matando Afonso Olímpio. Nesta narrativa, os fatos não estão em ordem 

cronológica e, no decorrer da história, Maria Inês está se preparando para ir a 

Jabuticabais rever, após anos, sua irmã e Tomás, que também se mudou para lá. 

 Schoepf (2017) recorda o modo como as irmãs são descritas no livro, sendo 

Clarice “pacífica e submissa” (SCHOEPF, p.45) e Maria Inês “ousada” e “curiosa” 

(LISBOA, 2013, p.26). De acordo com Schoepf, a primeira é considerada a vítima 

perfeita para o pai, já que é silenciosa e, aplicando os termos de Xavier (2007), 

disciplinada.  

 No início da narrativa, tem-se então um corpo disciplinado, que é Clarice, e após a 

violência, três corpos imobilizados: Clarice, Maria Inês e a mãe. Pergunta-se então: Por 
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que Clarice já era um corpo disciplinado e Maria Inês considerada transgressora? Por 

que os corpos, sobretudo de Clarice, foram imobilizados e se silenciaram? Aqui entram 

os mecanismos que serão objetos de análise.  

 Segundo Bourdieu (1998) a dominação masculina é uma construção social 

baseada em estruturas binárias e arbitrárias decorrentes de características objetivas dos 

sexos, que também são construtos que foram naturalizados. De acordo com o autor, o 

exercício de dominação é realizado tanto pela violência física, quanto pela violência 

simbólica, na qual as mulheres são como moedas de troca para o estabelecimento de 

vínculos entre os homens e para a manutenção do patrimônio, por meio do casamento. 

Ademais, essa dominação é reforçada por instituições que colaboram com a 

naturalização do estado de inferioridade das mulheres. São elas, de acordo com o autor, 

a Igreja, o Estado, a Escola e a Família.  

 Xavier (2007) cita o autor e aponta essas instituições como presentes na 

construção da condição feminina, concordando. Em Sinfonia em Branco, o foco é maior 

no mecanismo familiar, na opressão e nas violências físicas e simbólicas que a 

permeiam. Bourdieu (1998) também nota a relação entre sexo e a dominação masculina, 

na qual a mulher é tratada como passiva e os termos usados, como “possuir” designam a 

demonstração de poder e virilidade do homem (BOURDIEU, p.36). O crime de Afonso 

Olímpio e a reação das filhas estão relacionados a essa construção: é como se o homem 

estivesse em seu direito e as mulheres devessem aceitar, já que a família é posse do 

homem. 

 O que reforça ainda mais e desencoraja a denúncia é a divisão entre público e 

privado, também abordada por Bourdieu (1998), já que é uma divisão binária que 

culmina na divisão do trabalho entre os sexos. Além dele, Biroli (2014) também analisa 

como tal divisão culmina em problemas de desvalorização no mundo do trabalho. Nessa 

discussão, a autora também reflete acerca das definições de família e os momentos 

sociais diversos: 

As formas assumidas pelo que definimos como família são diversas 

em tempos e contextos distintos, são afetadas por decisões políticas e 

normas institucionais e expressam relações de poder. São, também, 

constitutivas das identidades dos indivíduos, de suas alternativas e 

formas de desenvolvimento e de integração em comunidades e na 

sociedade. (BIROLI, 2014, p. 47). 
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 Além disso, percebe que o Estado controla a sexualidade no domínio público e 

que o homem controla a mulher no domínio privado, bem como aborda rapidamente a 

opressão da criança no círculo familiar, citando algumas autoras.  

 Ela está de acordo com Beauvoir (1949), que também relaciona a família com o 

social: “A família não é uma comunidade fechada em si mesma: para além de sua 

separação ela estabelece comunicações com outras células sociais [...]” (p.331). A 

família e o ambiente privado estão relacionados, então, ao social e não é algo individual 

como as culturas ocidentais geralmente pregam. 

 Beauvoir (1949) também aponta que o destino social das mulheres é o casamento 

e discute, minuciosamente, como essa preparação é feita desde a infância, ou seja, como 

as meninas e meninos são diferenciados e as mulheres constituídas como objetos, vendo 

o casamento, muitas vezes, como libertação do meio familiar de onde provêm, o que 

ocorre com Clarice, com Maria Inês e com a mãe.  

 Para Otacília, o casamento foi um meio de cumprir o que achava ser o seu papel, 

já que casou tarde para a época e Afonso Olímpio foi como um alívio: “[...] Afonso 

Olímpio cruzou-lhe o caminho e semeou a ideia da salvação em suas fantasias 

dormidas” (LISBOA, 2013, p.52). Ela tinha medo de morrer virgem e imaginava o 

casamento de modo diferente, decepcionando-se por não ter experimentado o “[...] 

proibido e mágico, orgasmo” (LISBOA, 2013, p.55).  

 Assim como a mãe, Maria Inês também não encontrou felicidade em seu 

casamento e convive com as frequentes traições de seu marido, algo que sua filha 

Eduarda também não deixa de perceber. Ela escolheu se casar com João Miguel pelas 

condições financeiras mais favoráveis do que Tomás, que não sabia claramente ser pai 

de Eduarda.  

 Clarice, como já narrado, foi casada por seis anos com Ilton Xavier, com quem 

casou passivamente, e marcada pela violência sofrida o deixou, já que não foi possível o 

esquecimento que tanto desejava. 

 Beauvoir (1949), ao comentar a diferenciação sexual ocorrida na infância, 

apresenta algumas questões, como a boneca na qual a menina se reconhece e desenvolve 

a passividade e o narcisismo, a relação da menina com o seu sexo e as limitações que 

começam a ser impostas, sejam pelas roupas ou pelas brincadeiras. A menina começa 
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então a perceber que os meninos são colocados em destaque e que seu destino não é o 

mesmo deles.  

 No livro analisado, embora as brincadeiras das irmãs e do primo João Miguel 

pareçam incitar a liberdade (eles subiam em árvores, andavam pelas redondezas do sítio 

etc), as irmãs eram circundadas por algumas proibições, como não ir ao penhasco perto 

da casa abandonada e não ler o livro Morte em Veneza, de Thomas Mann. Sobre a casa 

próxima ao penhasco, havia uma história de que lá um homem matou a esposa, o que 

encantava Maria Inês, que tinha apreço pelo que causava nojo e repulsa. Ela também 

desobedecia aos pais, indo ao penhasco e lendo o livro, bem como às regras sociais 

dirigidas às mulheres, exercendo sua sexualidade livremente na juventude e fazendo 

medicina a contragosto de João Miguel. Quando o pai vai ao penhasco atrás dela e de 

sua irmã, após a morte de Otacília, Maria Inês o empurra, praticando um ato de 

libertação em um ambiente considerado de transgressão. 

 Sua irmã Clarice, pelo contrário, era sempre obediente e tentava agradar à mãe, 

que parecia não dar importância. Ao ser violentada, se silencia ainda em obediência à 

solução materna e se entrega ao destino de esposa. Logo depois, se distanciando de 

Jabuticabais e se entregando ao vício e à tentativa de suicídio, ela tenta se libertar das 

memórias, mas acaba se degradando. Clarice, neste momento, é um corpo degradado, 

entretanto não totalmente na classificação proposta por Xavier (2007): enquanto o corpo 

degradado de Clarice é a busca pelo esquecimento do passado sem vontade de ascensão, 

as personagens analisadas por Xavier se degradam para esquecer as situações a que se 

submetem na caminhada para “subir na vida”. Quando se recupera do vício, Clarice vai 

morar na casa vazia dos pais e finge ler o livro proibido, o que parece indicar que nas 

aparências há a libertação, no entanto o respeito às regras permanece e ela se anula, ou 

seja, se esconde, já que não pode apagar sua memória. 

 Considerações finais 

 Schoepf (2017) considera os três silêncios das personagens como uma sinfonia de 

silêncio, que permeia toda a obra, pois se sabe que algo aconteceu, mas o algo não é 

revelado abertamente de início. Para a autora, as personagens resistem mesmo 

silenciosas: Maria Inês em sua rebeldia, no olhar inflamado que dirige sempre o pai e no 

ato de assassinar Afonso Olímpio; Clarice ao abandonar o marido, ao esculpir para 

tentar esquecer e ao tentar suicídio e o reencontro entre elas.    

3260



 

 
 

 

 Os corpos imobilizados, degradados e disciplinados são resultado de construções 

sociais abordadas por Bourdieu (1998) e Beauvoir (1949). Eles são imobilizados por se 

manterem em silêncio devido à submissão frente à instituição familiar, individualizada 

do meio público e comandada pelo pai. Clarice é imobilizada fisicamente, além de 

simbolicamente como a Otacília e Maria Inês.  

 Como conclui Schoepf (2017), os corpos resistem, mas o silêncio ainda 

permanece. Maria Inês não era disciplinada, no entanto não chega a ser um corpo 

liberado por se sujeitar ao casamento por bens e a uma profissão que não desejava. 

Neste último caso, a transcendência buscada no casamento não é real, já que não 

proporciona para a personagem a liberdade de ser o que deseja. Clarice também resiste, 

entretanto permanece com resquícios de obediência aos pais, como não ler Morte em 

Veneza.  

 Diante disso, são notáveis algumas libertações e atos de resistência pelas 

personagens, ou seja, a transcendência é parcial, observando-se corpos liberados em 

construção. O desejo de transcender da infância está na cena na qual o livro se finaliza: 

“Clarice pôs o braço em torno de Maria Inês, e imaginou como seria quando elas se 

encontrassem, já adultas. [...] Uma bailarina famosa e uma escultora famosa. Com 

retratos dos filhos na bolsa, bem-vestidas e perfumadas” (LISBOA, 2013, p. 314-315).  

 Devido aos mecanismos, principalmente a família, e a dominação violenta do pai, 

os sonhos das meninas não foram realizados. No entanto, elas permanecem resistindo, 

juntas, para a obtenção de uma nova e melhor vivência diante do contexto em que 

vivem, tentando mudá-lo.  
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