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A whisper: sssshh. The thinnest vehicle of 

breath. This is a story that can only be told 

in a whisper. 

(Gail Jones, Sorry, 2008) 

 

So I was witness and not witness, and in 

any case, because of my stuttering, could 

not tell what I had seen. 

(Gail Jones, Sorry, 2008) 



 

RESUMO 

Esta dissertação tem o objetivo de analisar a violência colonial, representada no 

romance Sorry (2007), da escritora australiana Gail Jones, sob uma perspectiva pós-

colonialista, ou seja, sob uma ótica analítica que busca revisitar e compreender os 

intertextos históricos da colonização a partir não do olhar hegemônico, mas daqueles 

que foram relegados às margens sociais e geográficas. Particularmente, vamos nos deter 

nos casos dos estupros cometidos pelo personagem Nicholas Keene contra sua esposa, 

Stella e, especialmente, contra as garotas aborígenes Martha e Mary. Estes atos, 

somados às outras tantas formas de violência perpetradas contra os indivíduos indígenas 

da Austrália são por nós interpretados como o estupro colonial, isto é, um conjunto de 

violências sistematicamente aplicadas contra as populações tradicionais de países 

invadidos por empreitadas imperialistas. Inicialmente, analisamos as estruturas 

discursivas de poder colonial e de que maneira a autora as metaforiza e rasura, através 

da construção de seus personagens e da estrutura do foco narrativo. Com esse intuito, 

nos debruçamos sobre ideias caras à crítica pós-colonial como: representatividade e 

dupla subalternidade, propostas por Gayatri Chakravorty Spivak; e entre-lugar e 

Terceiro Espaço, articulados por Homi Bhabha. Em seguida, nos dedicamos a uma 

discussão sobre o estupro como uma ferramenta de dominação masculina sistêmica que 

se apresenta sob formas variáveis, dando ênfase à aniquilação do/a outro/a, conforme 

nos orienta Pierre Bourdieu e Lia Machado. Por fim, apresentamos uma análise de 

aspectos estéticos do romance, nos atentando, principalmente, às referências paródicas e 

irônicas da narrativa de Jones, tomando como base os estudos da narrativa pós-moderna 

e da intertextualidade, articulados por Linda Hutcheon e Tiphaine Samoyault. A obra 

australiana em análise retoma trechos de William Shakespeare e o debate concernente 

ao Sorry Day, dia oficial em que a população australiana reconhece e pede perdão pela 

opressão sofrida pelos povos aborígenes. Portanto, defendemos a hipótese de que ao 

apresentar o estupro, o silenciamento e a opressão sofridos pelas personagens femininas 

dessa obra, a autora reforça seu compromisso com uma estética pós-moderna de 

releitura do passado colonial. 

PALAVRAS-CHAVE: Pós-colonialismo. Violência sexual. Literatura australiana. 

Narrativa pós-moderna. Gail Jones 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This thesis aims to analyse colonial violence, represented in the novel Sorry (2007), by 

the Australian writer Gail Jones, through a postcolonial perspective, that is, under an 

analytical view that seeks to revisit and comprehend the historical intertexts of 

colonization based not on the hegemonic position, but on the ones relegated to the social 

and geographical margins. This work is particularly centered on rapes commited by 

Nicholas Keene against his wife, Stella, and mainly to the ones he commits against the 

Aboriginal girls, Martha and Mary. Alongside such actions, other forms of violence 

perpetrated on indigenous people in Australia are hereby construed as the colonial rape, 

to wit, a set of sistematic violences applied against the tradicional population of a 

country invaded by imperialist ventures. At first, the colonial power discursive 

structures and the way the author metaphorizes and blurs them are observed through the 

construction of the characters and the narrative point of view. With this intention, 

valuable ideas of the postcolonial criticism were granted, such as: representativity and 

double subalternity, proposed by Gayatri Spivak; and in-betweenness and Third Space, 

articulated by Homi Bhabha. Forthwith, it is presented a discussion over the rape as an 

instrument of sistemic domination which can be identified under variable forms, but 

engenders in itself an urge to anihilate the other’s subjectivity and, foremost, over the 

representations of this act in the textual fabric, as suggested by Pierre Bourdieu and Lia 

Machado. Lastly, it is offered an analysis of aesthetic aspects of the novel, mainly, the 

ones concerned to the parodic and ironic references in Jone’s novel, based on the studies 

of postmodern narrative and intertextuality, presented by Linda Hutcheon and Tiphaine 

Samoyault. The Australian literary work analysed here recovers excerpts by William 

Shakespeare and the debate concerned to the Sorry Day, oficial date on which the 

Australian population celebrates the acknowledgement and apologizing for the 

oppression suffered by Aboriginal people. Thence, it is here supported the assumption 

about the author’s reinforcement of her commitment with a postmodern aesthetics of 

colonial past re-reading through the representation of rape, silence and the oppression of 

feminine characters in her novel. 

KEYWORDS: Postcolonialism. Sexual Violence. Australian literature. Postmodern 

narrative. Gail Jones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO...........................................................................................................11 

1. JONES ENTRE OS NYOONGARS......................................................................18 

     1.1 A literatura pós-colonial e o caso australiano................................................22 

     1.2 A (im)possibilidade de representar o outro: diálogos entre Jones e Spivak.....24 

     1.3 A dupla subalternidade da mulher aborígene................................................30 

     1.4 Perdita e/ou Deeta e a intervenção da voz de Jones.......................................35 

     1.5 A ironia intertextual nos nomes dos personagens..........................................43 

           1.5.1 Perdita Keene.............................................................................................44 

           1.5.2 Stella Keene...............................................................................................48 

           1.5.3 Nicholas Keene..........................................................................................49 

           1.5.4 Billy Trevor................................................................................................52 

           1.5.5 Mary e Martha: intertextos bíblicos...........................................................56 

2. CORPOS VIOLÁVEIS: O ESTUPRO E A DOMINAÇÃO MASCULINA......60 

      2.1 Sorry...................................................................................................................63 

      2.2 O estupro para além de dados estatísticos.....................................................72 

            2.2.1 A cultura do estupro..................................................................................73 

            2.2.2 Quem estupra e quem pode ser estuprada/o?............................................76 

            2.2.3 Sobre os tipos de estupro..........................................................................81 

     2.3 Nicholas Keene e a Dominação Masculina.....................................................83 

3. ENTRE SUSSURROS, MEMÓRIAS E A VOZ DE UM BARDO.....................89 

     3.1 Um bardo inglês em Sorry................................................................................89 

           3.1.1 Antes dos sussurros: as epígrafes...............................................................90 

           3.1.2 Everything one needs to know about life: O que Shakespeare tem a dizer.....97 

     3.2 Sussurros, vozes, silêncios e o mundo das palavras.....................................108 

CONSIDERAÇÕES FINAIS....................................................................................114 

REFERÊNCIAS.........................................................................................................121 

 



11 

 

 

INTRODUÇÃO 

Neste trabalho nos propomos a apresentar uma análise embasada nas teorias pós-

colonialistas a respeito das marcas sociais do estupro colonial, sendo este aqui compreendido 

como uma alegoria a todos os aspectos da violência colonial representados na obra Sorry, da 

professora e escritora australiana Gail Jones. Deste modo, o que se observa nesta dissertação é 

um estudo que busca, por um viés estético literário e também sociológico, examinar a paródia 

que a autora elabora em seu romance pós-moderno a respeito da violência colonialista na 

Austrália e os ecos e reflexos dos abusos e domínios desta empreitada colonialista no espírito 

da sociedade australiana atual. 

Violência e morte são elementos recorrentes nas obras de Jones, entretanto, as cenas 

de estupro são mais particulares a Sorry. Ela não está, contudo, sozinha entre as/os 

escritoras/es que abordaram atos de agressão sexual em seus textos literários com um caráter 

crítico e denunciativo. Essa é uma postura crescente desde os anos 1970 e pode ser 

identificada com maior recorrência entre os autores das margens sociais e/ou geográficas do 

eurocentrismo, a exemplo de obras de autoras/es como:  O olho mais azul (1970), de Toni 

Morrison; o autobiográfico Eu sei porque o pássaro canta na gaiola (2018),  de Maya 

Angelou; Desonra (2000), de J.M. Coetzee; A cor púrpura (1986), de Alice Walker; An 

untamed state (2014), de Roxane Gay; As parceiras (1980), de Lya Luft; O matador (1995), 

de Patrícia Melo, entre outros. Há ainda escritoras que se encontram nos centros hegemônicos 

– geográfica e socialmente –, como é o caso de Gail Jones, e que têm produzido livros, nos 

quais o estupro permeia a trama principal ou tem um grande destaque no fio narrativo, como: 

Harper Lee, com seu O Sol é para todos (1982) , e Elfriede Jielinek, em seu A pianista 

(2011), por exemplo.  

Dentre os nomes que acima mencionamos, e outros que possam ser citados, diferentes 

formas de violência sexual, agressores e vítimas são narrados em suas tramas, o 

posicionamento crítico-social a respeito da cultura do estupro, todavia, mostra-se presente e 

em um grande número deles podemos ver menções e reflexões a respeito da 1) relativização 

da culpa do agressor, 2) culpabilização da vítima, 3) as estruturas e normas sociais que 

“permitem” que determinados indivíduos sejam violentados e sobretudo a 4) dominação 

masculina. Este são alguns dos aspectos do estupro sobre os quais nos debruçamos para a 

produção desse estudo sobre o romance Sorry, embora nos dediquemos com maior atenção ao 

estupro colonial, ou, a uma análise dos intertextos identificados no romance que trazem à cena 

as diversas violências, incluindo a sexual, cometidas durante o período da colonização (1788-
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1901) contra as populações tradicionais subalternizadas pelos invasores britânicos na 

Austrália. 

Antes de iniciarmos nossas análises do romance, faz-se mister uma apresentação de 

Jones e sua obra que, embora premiadas na Austrália, ainda gozem de pouco conhecimento. 

Após essa apresentação, traçamos um sucinto panorama do romance aqui estudado, 

mencionando seus principais personagens, assim como as passagens narrativas mais 

relevantes para uma compreensão geral a seu respeito. 

Nosso contato com a obra de Jones surge há pouco mais de cinco anos, quando em 

2014, primeiro nos vimos em face do seu quarto romance, que nos chamou a atenção tanto 

por seu título breve, porém magnético e pela poética imagem que trazia em sua capa: duas 

construções de madeira e um moinho (aparentemente, uma casa e um celeiro, típicos daqueles 

que encontramos facilmente em filmes estrangeiros ambientados em zonas rurais) em uma 

paisagem desértica, quase sem vegetação alguma na terra seca alaranjada, sob um céu azul 

com algumas nuvens. Era também a primeira vez que nos deparávamos com a literatura 

australiana, a qual apesar de suas similaridades com a brasileira muito pouco temos contato, 

possivelmente dadas às distâncias geográficas, linguísticas, culturais e políticas entre os dois 

países. A escrita de autoria feminina em língua inglesa já nos era conhecida, embora se 

restringisse, naquele momento, ao cânone literário europeu e norte-americano, com nomes 

como: Virginia Woolf, Jane Austen, Margaret Atwood e as irmãs Charlote e Emily Brontë. 

Gail Jones tornou-se, então, uma grata adesão a nossa biblioteca, juntamente com a leitura de 

seu Sorry, e seu “sotaque” um novo sabor às literaturas em língua inglesa por nós conhecidas. 

Jones nasceu, em 1955, na cidade de Harvey (a cerca de 4000km da capital Canberra), 

mas passou os primeiros anos de sua infância em lugares situados em zonas rurais e mais 

remotas da Austrália, como nas partes próximas ao deserto em Goldfields-Esperance e na 

cidade litorânea de Kimberley. Nesta última cidade, cuja economia baseava-se essencialmente 

na extração e venda de pérolas, a jovem Gail conviveu com um grande número de aborígenes 

e imigrantes de países asiáticos, os quais compunham a maioria da população local. Broome e 

Perth, nas quais se passam seu romance Sorry, foram outras cidades para onde a autora 

mudou-se aos sete e dezesseis anos, respectivamente.  Em entrevista concedida ao Professor 

Cristopher Bigsby durante o Autumn Literary Festival em 2011, Gail Jones relata algumas 

lembranças e locais de sua infância, os quais podem ser, de alguma forma, encontrados em 

seu romance.  

A autora australiana graduou-se na Western Australia University, para a qual foi 

convidada, posteriormente, para atuar como Professora Associada do Departamento de Inglês. 
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Atualmente, Jones é professora da Western Sydney University, e membro do Writing and 

Society Research Center, onde desenvolve pesquisas sobre os diálogos e interconexões entre a 

literatura australiana e de outros países tidos como não-centrais entre si e entre a literatura 

desses países com aquelas eurocêntricas. Apesar de hoje dedicar-se majoritariamente à escrita 

literária, a autora de Sorry iniciou sua carreira nas artes como pintora – daí provavelmente 

vem sua relação com a imagem em suas obras literárias – tendo escrito seu primeiro livro, The 

House of Breathing (1992), o qual alcançou grande sucesso, apenas aos trinta e oito anos de 

idade. A produção literária de Gail Jones compõe-se até o momento de sete romances: Black 

Mirror (2002), Sixty Lights (2004), (Sessenta Luzes – única obra sua traduzida para o 

português – 2007), Dreams of Speaking (2006), Sorry (2008), Five Bells (2011), A Guide to 

Berlin (2015) e The Death of Noah Glass (2018); um ensaio: The Piano (2007),  e dois livros 

de contos: The House of Breathing (1992) e Fetish Lives (1997). 

Sorry é dividido em 23 capítulos (não titulados) dispostos em quatro partes (também 

não tituladas), narra em primeira e terceira pessoa, a vida, permeada por violências de 

diversas formas, da personagem fictícia Perdita Keene. A história se ambienta 

majoritariamente na Austrália Ocidental, durante o século XX (entre os anos de 1928 e 1950), 

trazendo como plano de fundo alguns eventos históricos reais, como os assentamentos para 

crianças aborígenes (as quais ficaram conhecidas como Stolen Generation) retiradas de sua 

comunidade nativa e família e os bombardeios japoneses ao território australiano durante a 

Segunda Guerra Mundial.  

O próprio título do romance apresenta uma direta relação com esse horrendo e 

traumático momento da história australiana. O National Sorry Day (posteriormente, National 

Day of Healing for all Australians ) foi estabelecido em 1998, um ano após a publicação do 

relatório governamental Bringing them Home que tornou público uma série de ações violentas 

e maus-tratos autorizados pelo governo e conduzidos contra as populações aborígenes e das 

ilhas do Estreito de Torres, em especial contra crianças frutos de relacionamentos (estupros) 

intersexuais. O documento apontava que um dos primeiros passos a serem tomados em 

direção a uma correção dos atos perpetrados contra essas populações seria um pedido de 

desculpas oficial das autoridades do país, pedido este que o primeiro-ministro da época, John 

Howard, recusou-se a fazer em 1997 e que somente ocorreu em 2008 com Kevin Rudd, no dia 

13 de fevereiro, que ficou a partir de então conhecido como National Apology Day. 

Este posicionamento que Gail Jones vem assumir em sua narrativa, apesar de ser uma 

mulher branca de classe média de um país economicamente desenvolvido e politicamente 

independente (ainda que vinculado à Coroa Britânica) é por nós encarado como pós-colonial, 
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posto que a temática de seu romance se centra na situação dos indivíduos subalternizados. 

Sem usurpar o lugar do outro, Jones escancara as atrocidades do passado e seus ecos e 

reflexos no presente. Através da voz e da ausência desta em Perdita, a autora admite seu lugar 

privilegiado em sua sociedade, revelando as violências que se continua imputando. Ao falar 

através de sua Perdita, a partir da posição de uma mulher branca, descendente de britânicos, 

que se dirige a outros brancos, descendentes de colonos, buscando conscientizá-los e torná-los 

empáticos aos povos tradicionais de seu país que foram violentados. 

Gostaríamos de, antes de iniciar nossas análises, sintetizar de maneira breve o enredo 

de Sorry, apenas a título de apresentação. Os pais da protagonista, Nicholas e Stella Keene, 

casam-se na Inglaterra e mudam-se para uma região rural próxima à cidade australiana de 

Perth, para onde Nicholas vai em busca de fama como etnógrafo. Stella muda-se, a 

contragosto, para o lugar que será cenário para os maiores infortúnios de sua vida. Violentada 

na lua-de-mel, a mulher engravida indesejadamente, o que a leva a uma profunda depressão 

pós-parto e mais tarde a uma severa demência. Conta com a ajuda dos vizinhos: Fred e Vera 

Trevor e suas empregadas Sal e Daff no trato da casa até que precisa ser internada.  

Vivendo em um ambiente de violência do pai contra a mãe e indiferença de ambos 

com ela, Perdita cresce contando com o afeto vindo apenas por parte das aborígenes Sal e 

Daff e a piedade de Vera Trevor. Após uma segunda internação da mãe para fins 

psiquiátricos, uma “escrava” é trazida para a casa de Nicholas, a fim de cuidar da garota. Essa 

“escrava”, chamada Mary (garota mestiça, filha de uma mulher aborígene com um homem 

branco), passa a formar com Billy Trevor (o filho mais novo e surdo-mudo da família vizinha) 

e a garota Keene uma espécie de comunidade e refúgio dos abusos e ausência de afeto que ela 

encontra em seu lar. Mary desempenha no enredo um papel crucial nos acontecimentos que 

levam ao assassinato de Nicholas, pois é ao vê-lo estuprando a garota que tem como irmã, que 

Perdita esfaqueia-o até a morte. Além de Mary e sua esposa, o Sr. Keene havia cometido o 

mesmo crime contra uma cozinheira da casa dos Trevor, Martha, a qual, após engravidar e 

acusá-lo, é enviada para longe. Embora tenha sido não mais que vítima das atitudes violentas 

do pai da amiga, Mary assume a culpa do crime no lugar da protagonista que, ironicamente, 

traumatizada com o ocorrido, além de bloquear sua memória sobre o real assassino, 

desenvolve uma gagueira. 

Com o pai morto e a cidade de Perth sendo atacada por bombardeios após a chegada 

da Guerra à Austrália, Stella e sua filha se mudam para Broome, onde a jovem passa a estudar 

formalmente em uma escola. Durante esse período, tanto a sua gagueira quanto o estado 

mental de sua mãe apresentam grande piora, o que as afasta mais e mais. A saúde psíquica da 
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Sr.ª Keene a incapacita de cuidar da filha sozinha, o que faz com que ela seja então enviada 

para viver com uma família adotiva temporariamente: Flora e Ted Ramsay. Enquanto vive 

com esse casal, a personagem central da história começa um tratamento para seu distúrbio na 

fala e procura pelo local onde sua amiga Mary encontra-se presa. É durante essa procura que 

ela reencontra Billy, com quem há muito ela havia perdido contato.  

Após encontrar Mary na prisão e em uma sessão para tratamento da fala recobrar sua 

memória sobre a noite do assassinato do pai, Perdita vive um breve momento de felicidade 

com Billy e sua esposa e filhas e os esparsos encontros com Mary até que ela é surpreendida 

com a notícia da morte dessa última. 

Embora Gail Jones seja uma reconhecida e premiada escritora, seu romance de 2008 

ainda conta com poucos trabalhos acadêmicos produzidos a seu respeito – sendo dez deles, 

artigos científicos e um trabalho de conclusão de curso de graduação –, o que torna nosso 

interesse e desejo em elaborar este estudo ainda maior. Dentre esses trabalhos encontramos 

aqueles que refletem sobre as manifestações da voz e do silêncio e seus significados no 

romance, como os artigos: de Christopher Eagle (2012), que faz uma análise comparativa com 

as formas como o autor estadunidense Phillip Roth, em American Pastoral, e Jones utilizam 

os distúrbios de fala de seus personagens como metáforas políticas; de Catherine Schwerin 

(2009), que explora o silêncio de Perdita como uma analogia ao silêncio do governo e 

população australianas diante das denúncias feitas pelos povos aborígenes, de que forma essa 

postura corrobora com violências atuais e como o pedido de desculpas (metaforizado no 

romance) poderia iniciar o processo de cura nacional. De nossa autoria (2014), há um artigo, 

que aborda como voz e silêncio são utilizados no romance Sorry para representar relações de 

poder e dominação que se estabelecem principalmente contra os indivíduos aborígenes, e de 

Valérie-Anne Belleflame (2015a), que também, trata em seu artigo sobre os atos de falar e 

calar, mas seu enfoque recaiu sobre o caráter autorreflexivo e autorreferencial que a obra 

apresenta, além da presença do ato da leitura no tecido do texto. 

Os trabalhados escritos por Sandra Regina Goulart de Almeida (2018) e Dolores 

Herrero (2011) analisam o romance de Jones por um viés pós-colonial, se debruçando sobre a 

colonização e os abusos cometidos contra as populações indígenas australianas e como a 

autora os narra. De modo similar Russell West-Pavlov (2015), Valérie-Anne Belleflame 

(2015b) produziram seus trabalhos sob a ótica dos estudos pós-coloniais, contudo, suas 

atenções, similarmente se voltaram para os intertextos com obras de William Shakespeare 

presentes no romance, refletindo como a escritora insere a voz do autor para questionar o 

cânone ocidental.  
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 Eveline Koren em 2010, quando na produção de seu trabalho de conclusão de curso, 

elabora um estudo comparativo da recorrência de temas em duas obras de Jones, a saber: 

Black Mirror e Sorry, apresentando os dois romances e seus pontos de convergência e de 

divergência quanto a suas temáticas. Em outro trabalho de nossa autoria (2019), partimos das 

cenas do estupro cometidos por Nicholas para compreender as manifestações de violência e 

de dominações de gênero e colonial em Sorry. Por fim, gostaríamos de elencar dentre os 

trabalhos que visam compreender esse que é o quarto romance de Gail Jones, o artigo 

produzido por Michele McCrea (2012), que se dedica às reflexões a respeito das mudanças no 

foco narrativo no texto que aqui estudamos, os interpretando como um recurso estético 

utilizado pela autora para encenar uma ruptura na autoridade textual presente na figura do 

narrador e do autor. Este trabalho, aqui apresentado, além de somar-se a fortuna crítica do 

romance de Jones, dialoga, ao longo de seus três capítulos, com estes a fim de produzir um 

abrangente estudo dessa obra. 

Assim, no primeiro capítulo, nos dedicamos à compreensão de alguns conceitos e 

ideias inerentes às teorias críticas pós-coloniais, aproximando-os dos estudos literários para, 

então, apresentarmos de que maneira identificamos questões como a representatividade do 

sujeito outrificado e a dupla subalternidade da mulher aborígene no tecido narrativo de Jones. 

Além disso, ainda neste capítulo observamos de que maneira a própria autora insere sua voz 

na economia textual através do foco narrativo. Por fim, apresentamos uma análise 

interpretativa dos significados dos nomes de Perdita, Stella, Mary, Nicholas e Billy – figuras 

centrais na narrativa –, investigando o modo como eles compõem irônicas contradições com 

as identidades desses personagens.  

Já no segundo capítulo, debruçamos nossas atenções em um estudo sobre o ato do 

estupro do indivíduo feminilizado – aquele colocado dentro das e pelas estruturas simbólicas 

de uma sociedade patriarcal em uma posição feminina, e assim, inferiorizada – e suas 

imbricações como um fenômeno social. Iniciamos nossas discussões neste capítulo, 

discorrendo a respeito da forma irônica como a escritora australiana intitula seu livro, tecendo 

intertextos com o Sorry Day e o próprio enredo do romance. Logo após, apresentamos alguns 

dados relevantes sobre abusos sexuais na Austrália, apenas como uma introdução aos nossos 

pensamentos relativos à cultura do estupro, à relativização desses ataques e às formas como 

este ato pode ser manifestado. Por fim, elaboramos nossa leitura do personagem Nicholas 

como uma alegoria da dominação masculina no romance Sorry e de que maneira percebemos 

o ato do estupro como uma das instâncias de sua representação. 
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Nossas atenções se voltam no último capítulo deste trabalho, particularmente, à 

economia interna da obra. De início, nos debruçamos a examinar a presença da 

intertextualidade que Jones constrói com obras de Shakespeare em seu romance. Entendendo 

Sorry como uma obra pós-moderna, compreendemos que a autora revisita obras como A 

Tempestade, Rei Lear, Ricardo II, Macbeth, Hamlet e os sonetos “XIX”, “L” e “LX”, do autor 

inglês de forma crítica e subversiva, modificando os sentidos das obras que cita ao mesmo 

passo que amplia as possibilidades interpretativas de seu próprio romance ao costurar a voz 

do bardo inglês com a sua. Nesse momento, dissecaremos como Jones utiliza esses elementos 

estéticos da sua obra para ensaiar um exercício de reflexão social sobre a posição do sujeito 

aborígene na sociedade australiana. Por fim, exploramos alguns aspectos referentes às 

manifestações da voz e do silêncio e quais são suas implicações para o desenvolvimento da 

subjetividade de alguns personagens, como Billy e Perdita, e para a narrativa em si. 
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1. JONES ENTRE OS NYOONGARS  

Que tensões e ambivalências marcam esse 

lugar enigmático de onde fala a teoria? 

(Homi Bhabha, O local da Cultura, 2011) 

Para examinar a questão colonial – aspecto sem o qual um estudo aprofundado sobre 

Sorry não seria completo – é de extrema valia a contribuição dos estudos pós-coloniais, em 

especial dos conceitos de “entre-lugar” e “Terceiro Espaço” desenvolvidos por Homi Bhabha 

(2011, 2012) e que visam compreender as zonas discursivas e identitárias fronteiriças nas 

quais se situam aqueles indivíduos que em razão de seus contatos com duplas etnias, culturas 

e/ou sociedades encontram-se em um espaço não de harmonia, mas de conflitos e 

desconforto; os pensamentos de Gayatri Chakravorty Spivak (2010, 2017), seus “estudos 

subalternos” e as intersecções que a autora traça entre raça/etnia e gênero, também, 

configuram-se em preciosos subsídios para este trabalho.  

Embora as discussões a respeito das estruturas da máquina colonial imperialista, das 

relações colonizador/colonizado e da formação de uma identidade nacional regional 

independente e em separado da metrópole no Norte encontrem seus gérmens nas produções 

teóricas de autores como Aimé Césaire (1950) e Frantz Fanon (1952), é a partir da década de 

1970 que o discurso pós-colonialista começa a fazer-se presente nas academias, 

principalmente, devido às vozes de críticos como: Edward Said, Gayatri Spivak e Homi 

Bhabha. Estes pensadores, oriundos de ex-colônias europeias (com exceção da Martinica, 

local de nascimento de Aimé Cesaire, que ainda hoje constitui-se como um território insular 

da França), são os responsáveis pelas fissuras causadas no pensamento institucionalizado 

dominante dentro das próprias universidades ex-cêntricas. Essas fissuras são os espaços pelos 

quais as vozes subalternizadas encontram passagem para falar por si e resultam dos 

questionamentos concernentes ao que diz o discurso dominante e, de modo particular, o que 

ele, intencionalmente, não diz ou silencia. 

Os estudos pós-coloniais, buscam mais do que uma simples compreensão acerca da 

realidade colonial através da visão dos membros nativos das terras invadidas pelas nações 

europeias, uma vez que visam a uma profunda análise das relações políticas e sociais de 

poder, responsáveis pela construção das narrativas sobre o colonizador e o colonizado e sobre 

o Oriente, como um espaço inabitado ideal para a missão civilizatória cristã do Ocidente. 
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Ademais, a posição e o papel do/a próprio/a crítico/a e teórico/a assumem um local no centro 

das discussões dos estudos pós-coloniais, devido aos poderes discursivos e/ou institucionais 

que eles/elas dispõem (ou podem vir a dispor). É dentro deste contexto que residem às 

preocupações dessa abordagem teórica, quanto às formações identitárias do Sujeito ocidental 

e do Outro oriental subalternizado (e subalternizador, em alguns casos). 

O momento, o “quando”, do pós-colonial deve ser pensado para além do que algumas 

de suas críticas propõem; ele não deve ser concebido como um período ou estágio de absoluta 

ruptura e oposição às estruturas do passado colonial que ocorre pela implementação de outras 

novas que tomem seu lugar. Este pensamento é defendido por Stuart Hall, que em seu ensaio, 

Quando foi o pós-colonial? Pensando no limite. (2003), elabora:  

“colonização” sinaliza a ocupação e controle colonial direto, e a transição 

para o “pós-colonial” é caracterizada pela independência do governo 

colonial direto, pela formação de novos Estados-nação, por formas de 

crescimento econômico dominadas pelo crescimento do capital local e suas 

relações de dependência neocolonial no mundo capitalista desenvolvido, 

bem como pela política que advém da emergência de poderosas elites locais 

que administram os efeitos contraditórios do subdesenvolvimento. É 

igualmente significativo o fato de ser caracterizada e, ao mesmo tempo, por 

seu deslocamento no eixo colonizador/colonizado ao ponto de sua 

internalização na própria sociedade descolonizada. (HALL, 2003, p. 110) 

 

E continua seu pensamento, ao iluminar sua tese com o exemplo das intricadas 

relações entre britânicos e os estados da região do Golfo Pérsico, o que nos ajuda a melhor 

compreender as ambivalências do(s) momento(s) pós-colonial(is). Para o autor o “colonial” 

encontra-se ainda presente nas sociedades descolonizadas, mesmo que de maneira diversa e 

de difícil mapeamento. Seus vestígios, ou “efeitos secundários”, o mantêm vivo em muitas 

partes do mundo pós-colonial, não de uma maneira verdadeiramente idêntica à que se assistia 

durante o governo das nações europeias, mas ainda assim presente nas novas (e nas nem tão 

novas) relações que se estabelecem neste novo local do “decolonial” (HALL, 2003, p. 110). 

O pós-colonial não pode ser, por conseguinte, visto como um evento unívoco e 

universal que aconteceu/acontece ao mesmo tempo e do mesmo modo em todos os locais que 

o experienciaram/experienciam. Mais do que um momento a ser inserido nas historiografias 

universais, ele deve ser encarado como uma mudança na epistemologia crítica provocada 

pelos questionamentos feitos pelas vozes periféricas, uma vez que estas adentram as 

academias das metrópoles, buscando, entretanto, um afastamento dos binarismos simplistas e 

simplificadores de colonizador–colonizado, aqui–lá ou passado–agora. O pós-colonial precisa 

ser encarado pelo aspecto de continuidade que circunda todas as relações de poder em toda a 
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cultura, que se iniciam com as invasões europeias até os dias atuais, atentando aos seus efeitos 

nas sociedades colonizadoras e nas colonizadas (ASHCROFT, 2004, p. 2). 

Sabendo que não é possível traçar com exatidão uma linha que cronologicamente 

delimite o início do “pós-colonial” de maneira uniforme e objetiva, seria possível, então, 

demarcá-la geograficamente? Em que nações ou regiões que vivenciaram a investida 

colonizatória europeia podemos observar um espaço pós-colonial? Essas perguntas não 

resultam em uma resposta simples e encontram-se como um dos argumentos da crítica ao pós-

colonialismo.  

Considere-se que, em 1800, as potências ocidentais reivindicavam 55%, mas 

na verdade detinham 35% da superfície do globo, e em 1878 essa proporção 

atingiu 67%, numa taxa de crescimento de cerca de 220 mil quilômetros 

quadrados por ano. Em 1914, a taxa anual havia subido para vertiginosos 

620 mil quilômetros quadrados, e a Europa detinha um total aproximado de 

85% do mundo, na forma de colônias, protetorados, dependências, domínios 

e commonwealths. Nunca existiu em toda a história um conjunto de colônias 

tão grande, sob domínio tão completo, com um poder tão desigual em 

relação às metrópoles ocidentais. (SAID, 2011, p. 28) 

 

Como muitas das epistemologias surgidas após e inspiradas em pensamentos pós-

estruturalistas, a pós-colonial é permeada por multiplicidades de significados e contradições. 

Desta maneira, não é possível conceber que a pós-colonialidade é vivida de maneira idêntica e 

sincrônica por povos diversos em regiões geográficas diversas. Estados Unidos, Canadá e 

Austrália não vivenciam/vivenciaram este momento do mesmo modo que Brasil, Índia e 

África do Sul ou Paquistão e as ilhas do Caribe, por exemplo, em razão das diferenças de 

tempo, o modo que se deu sua ocupação, o estágio de desenvolvimento da população nativa, 

as intenções imperialistas em que ocorreram, além do modo e momento em que se deu suas 

independências, inclusive. Por essa razão, como aponta Hall (2001), muitos críticos dos 

estudos pós-coloniais, argumentam que países como Estados Unidos, Canadá, Austrália e 

Nova Zelândia, devido a posição que ocupam na economia e política mundial e por sua 

colonização marcada por um extermínio ou deslocamento (total ou parcial) das populações 

indígenas nativas para um repovoamento por grupos europeus brancos (settler colonies), não 

deveriam ser encaradas como “nações pós-coloniais”; o termo deveria ser empregado somente 

para descrever sociedades periféricas – às margens dos grandes centros político-econômicos. 

O teórico defende, contudo, que a categoria pós-colonial deva ser pensada como descritiva, e 

não por um viés avaliativo, a fim de uma compreensão das relações de poder neste período 

após o final da era imperialista. Em suas palavras: 
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O que o conceito pode nos ajudar a fazer é descrever ou caracterizar a 

mudança nas regiões globais, que marca a transição (necessariamente 

irregular) a era dos Impérios para o momento da pós-independência ou da 

pós-descolonização (embora aqui seu valor seja mais simbólico) na 

identificação do que são as novas relações e disposições do poder que 

emergem nesta nova conjuntura. (HALL, 2003, p.107 – destaque do 

original) 

Esse ponto da crítica ao pós-colonialismo encontra sua origem nas ambivalentes 

relações que se estabeleceram nesses países após o período de descolonização, como no caso 

do Reino Unido, onde os imigrantes vindos de suas recém ex-colônias passaram a viver em 

um sistema, em muito, análogo ao que viviam em seus países de origem antes da 

independência, uma “colonização interna” (CHILDS;WILLIAMS, 1997. p. 11); ou o caso 

estadunidense, que em muitos lugares ao redor do mundo, sob a égide de seu liberalismo 

democrático perpetrou durante o século XX mecanismos similares àqueles imperialistas 

europeus em partes diversas do mundo. 

Os estudos pós-coloniais devem ser entendidos, assim, como muito além de um exame 

dos efeitos unilaterais da colonização sobre os povos de países ou regiões que foram, ou ainda 

são, colônias europeias, tampouco um estudo comparativo da situação atual de povos agora 

libertos em contraponto com seu passado colonial. De acordo com Catherine Lynette Innes a 

preocupação dos estudos pós-coloniais recai sobre 

a subsequente interação entre a cultura colonial, incluindo sua língua, e a 

cultura e tradições de povos colonizados. E quase sempre, a análise dessas 

interações reconhece a importância das relações de poder neste intercâmbio 

cultural – o grau em que o colonizador impõe uma língua, uma cultura e uma 

série de atitudes, e o grau em que os povos colonizados são capazes de 

resistir, adaptar ou subverter essa imposição. (INNES, 2007, p. 2 – tradução 

nossa) 1 

 

É dentro dessa zona fronteiriça, onde os conhecimentos do colonizado e do 

colonizador se tocam, que os espaços para uma tradução ocorrem. Em seu interior a posição 

antagônica entre eles dá lugar a um espaço híbrido, onde metrópole e colônia se 

interseccionam, mas deixam de ser metrópole e colônia para se tornar um terceiro espaço. Nas 

palavras de Bhabha: “o evento da teoria torna-se negociação de instâncias contraditórias e 

antagônicas, que abrem lugares e objetivos híbridos de luta e destroem as polaridades 

 
1 “the subsequent interaction between the culture of the colonial power, including its language, and the culture 

and traditions of the colonized peoples. And almost always, the analysis of those interactions acknowledges the 

importance of power relations in that cultural exchange – the degree to which the colonizer imposes a language, 

a culture and a set of attitudes, and the degree to which the colonized peoples are able to resist, adapt to or 

subvert that imposition.”  
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negativas entre o saber e seus objetos e entre a teoria e a razão prático-política.” (2011, p. 51 – 

destaque do original) 

A despeito de serem as ambivalências e multiplicidades de aplicações do termo dois 

dos grandes pontos de crítica contrária aos estudos pós-coloniais são, justamente, essas suas 

características que o moldam como um campo de análise rico, intrigante e característico do 

mundo pós-moderno e suas imbricações, contradições e rasuras. É com a visão imbuída com o 

pensamento desses estudos que se torna possível uma análise da cultura como Bhabha nos 

propõe: sem os discursos liberais capitalistas que permitem um apagamento das tensões e o 

surgimento de um espaço de tolerância às diversidades pretensamente harmonioso, que assaz 

rememora os discursos coloniais. 

Não é a intenção primeira deste trabalho traçar um extenso e profundo panorama de 

discussões a respeito dos estudos pós-coloniais. Todavia, consideramos de importância esta 

breve apresentação sobre estes, para que se possa compreender onde surge a crítica literária de 

viés pós-colonial, da qual se apropria o estudo sobre nosso corpus literário.  

 

1.1 A literatura pós-colonial e o caso australiano 

A crítica literária pós-colonial surge como uma aplicação dos estudos desenvolvidos 

pelos teóricos acima mencionados (entre outros) nas análises sobre a cultura, principalmente a 

literatura desenvolvida nos países e regiões outrora colônias europeias. É ainda alvo de 

inúmeras discussões, o corpus desta crítica, dada sua ambivalência e multiplicidade. Contudo, 

é seguro dizer que ela engloba a produção literária de sujeitos, povos, comunidades e/ou 

regiões que experienciaram o contato com o imperialismo do século XV ao século XX e os 

reflexos e influências desse contato na formação identitária e cultural destes após a 

emancipação política até os dias de hoje. Thomas Bonnici a este respeito expõe: 

Desde a sua sistematização nos anos 70, a crítica pós-colonial se preocupou 

com a preservação e documentação da literatura produzida pelos povos 

degradados como “selvagens”, “primitivos” e “incultos” pelo imperialismo; 

a recuperação das fontes alternativas da força cultural de povos colonizados; 

o reconhecimento das distorções produzidas pelo imperialismo e ainda 

mantidas pelo sistema capitalista atual (BONNICI, 1998, p. 10). 

Como vimos com Said, a vastidão de territórios atingidos pela empreitada imperialista 

europeia nos provê um grande número de nações e “literaturas nacionais” a serem enxergadas 

como exemplo para este trabalho. Por fins didáticos, nos ateremos a situação australiana, 

posto que é dentro dela que se encontra Sorry.  
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O primeiro contato das terras da Austrália com navegadores britânicos remonta a abril 

de 1770, com as tropas do tenente James Cook. O processo colonizatório britânico teve início 

no território do país em 1788. Somente em 1986, com o Australian Act 1986, a nação pode 

gozar de uma total(?) soberania e independência sem qualquer influência (sequer vestigial) 

por parte da Coroa britânica nas decisões políticas e legislativas do país. A nação banhada 

pelo Oceano Índico é ainda, entretanto, desde 1900 parte da chamada Commonwealth – 

associação política de países (a maioria ex-colônias inglesas), cujo encabeçamento figura-se 

na Coroa Britânica, mais especificamente na Rainha Elizabeth II. Os efeitos da colonização na 

Austrália ainda podem ser observados tanto na sua estrutura política – uma monarquia 

constitucional ao lado do parlamentarismo –, quanto na sua composição étnico-racial, na 

língua e na literatura e na situação dos povos aborígenes que vivem nela atualmente. 

Innes defende na sua Introduction to Postcolonial Literatures in English que a auto-

representação artística e política é um dos assuntos sobre os quais mais se preocupa a 

literatura pós-colonial. Escritores/as oriundos/as de antigas colônias buscam contar suas 

próprias histórias (INNES, 2007, p. 5), utilizando sua própria língua – a língua nativa – a 

partir deste lugar particular que resulta do encontro colonial, este lugar híbrido – o Terceiro 

Espaço. 

A literatura australiana – outrora inclusa dentro da chamada Commonwealth literature, 

que englobava toda produção literária das colônias britânicas em inglês – foi por muito tempo 

alvo de críticas, por parte de teóricos pós-coloniais, a respeito do uso da língua inglesa na 

esmagadora maioria das obras e devido a maior valorização de textos escritos (em detrimento 

das outras formas de expressão literária) por autores brancos. Ainda que parte da crítica 

argumente mais calorosamente com relação à variação do inglês utilizado em textos 

australianos, o que aqui nos interessa mais, é a dificuldade de autorrepresentação que a 

utilização da língua colonial ocasiona: 

Línguas não apenas carregam séries de associações relacionadas com 

palavras específicas, tais como “tribo”, “fetiche”, “negro” e “branco”, mas 

também maneiras específicas de pensar e discernir [...] Estruturalistas e pós-

estruturalistas como Roland Barthes, Jacques Derrida e Michel Foucault 

argumentaram sobre como estamos contidos na língua que herdamos; não 

podemos pensar fora dela e, deste modo, ela não pode expressar uma forma 

de pensar e discernir diferente. (INNES, 2007, p. 98 – tradução nossa).2 

 
2 “Languages not only carry sets of associations related to particular words, such as ‘tribe’, ‘fetish’, ‘black’ and 

‘white’, but also particular ways of thinking and perceiving [...] Structuralists and poststructuralists such as 

Roland Barthes, Jacques Derrida and Michel Foucault have argued that we are enclosed in the language we 

inherit; we cannot think outside of it, and therefore it cannot express a different way of thinking and perceiving.” 
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Conforme Innes, faz-se mister ao escritor das periferias literárias utilizar a língua do 

lugar para um enaltecimento da própria língua e da cultura. Ela reconhece, porém, que há 

estruturas políticas que movem esse preterimento pela língua do colonizador e elas se 

relacionam com a audiência a qual se pretende dirigir essa literatura: o Ocidente, neste caso. 

O pensamento epistemológico dominante europeu – o eurocentrismo, ou melhor, o 

ocidentalocentrismo – que ajuíza e determina os valores estéticos faz com que “a ideia que 

parece prevalecer é a de que a boa obra literária é aquela que não se detém no local, a 

‘literatura sem chão’ [...]. Põe-se ainda, e de forma mais premente, porque não apenas a 

montante (escrever para ser lido e ser legível no Ocidente) como ainda a jusante (ler com ‘os 

olhos do império’” (MATA, 2014, p.34). Deve-se, sobretudo, aos estudos da literatura pós-

colonial, a observação dos mecanismos desta estrutura colonial que manipula os poderes no 

binarismo Ocidente–Outro, descreditando o último em detrimento do primeiro (BONNICI, 

1998. p.8). 

A literatura australiana, como discutimos aqui, a despeito de certas críticas, encontra-

se no interior do multifacetado universo das literaturas pós-coloniais. Mesmo sendo um país 

de maioria populacional branca, altamente industrializado, com excelentes índices de 

desenvolvimento humano e tecnológico, a Austrália ocupa uma posição que é ao mesmo 

passo central e periférica dentro do “cânone” universal. Ainda que hoje goze de maior 

prestígio sob o domo das literaturas em língua inglesa, não possui grande expressividade entre 

as literaturas ocidentais. A literatura aborígene australiana, ocupa lugar ainda mais 

marginalizado, em contexto internacional e mesmo dentro do país. Não surpreendente é, deste 

modo, o interesse dos estudos pós-coloniais sobre esta literatura. É com ele que nos propomos 

analisar Sorry, que embora não se configure como um exemplo de literatura aborígene, traz 

em si uma representação dos povos aborígenes e as violências cometidas contra eles. É, em 

especial, sobre as violências sexuais, além da voz da própria autora no tecido textual que 

recaem nossas observações.  

 

1.2 A (im)possibilidade de representar o outro: diálogos entre Jones e Spivak 

Como mencionamos anteriormente a representação na literatura dos povos nativos de 

países e regiões que foram colônias de nações europeias é um dos enfoques de estudo da 

crítica pós-colonial. Para analisarmos essa questão no romance de Gail Jones, contaremos 

com o aporte da teórica indiana Gayatri Chakravorty Spivak, em especial, no que tange a sua 



25 

 

 

compreensão a respeito da (im)possibilidade de representação de povos subalternizados, sua 

cultura e sua língua e a dupla subalternidade da mulher aborígene. 

Em Sorry nota-se a existência de dois focos narrativos – um homodiegético e outro 

heterodiegético – figurados na personagem protagonista, Perdita Keene, sobre os quais 

comentaremos mais adiante. É através das memórias narradas por ela (enquanto criança e 

adulta) que conhecemos os personagens aborígenes presentes no romance. Suas falas, suas 

tradições e fragmentos de suas culturas e línguas são contadas ao leitor pela voz da menina 

australiana, filha de pais britânicos. Esta é uma posição delicada e problemática a ser ocupada 

por uma narradora em um romance, aqui proposto, como pós-colonial. É tentador o 

argumento de que esta ação provoca um silenciamento das personagens aborígenes, que em 

nada se coaduna com uma prática discursiva pós-colonial, não nos parecesse este 

silenciamento propositalmente construído como uma paródia da real violência epistemológica 

que tira a voz dos sujeitos subalternizados.  

Na seção Acknowledgements (Agradecimentos ou Reconhecimentos) de seu romance, 

Jones sinaliza seu posicionamento diante de um dos temas mais recorrentes e polêmicos da 

atualidade na Austrália, concernentes aos direitos das populações aborígenes e à reparação 

pelos danos e violências sofridos ao longo do período colonial. 

I would like to acknowledge that Aboriginal Australians are the traditional 

custodians of the land about which I write, and that their spiritual and 

material connection with the land is persistent and precious. This text is 

written in the hope that further native titles grants will be offered in the spirit 

of reconciliantion and in gratitude for all that indigenous Australians have 

given to others in their country. (JONES, 2008a, p. 231)34 

O tom assumido pela autora nessa nota reflete o do romance, que se inclina a um 

relato literário dos abusos coloniais. Não se atendo apenas a desenhar tais agressões nas linhas 

de sua obra, a professora australiana utiliza-se da voz do narrador como uma ferramenta 

estética que metaforiza a tentativa de representação dos povos colonizados por parte do 

colonizador. Este parece um exercício que ecoa o indicado por Spivak:  

há pessoas cuja consciência não podemos compreender se nos isolarmos em 

nossa benevolência ao construir um Outro homogêneo se referindo apenas 

ao nosso próprio lugar no espaço do Mesmo ou do Eu [Self]. [...] Confrontá-

 
3 “Eu gostaria de reconhecer que aborígenes australianos são os tradicionais guardiões da terra sobre a qual eu 

escrevo e que sua conexão espiritual e material com a terra é persistente e preciosa. Este texto foi escrito na 

esperança de que mais garantias de títulos a nativos sejam oferecidas pelo espírito da reconciliação e gratidão por 

tudo que os indígenas australianos deram aos outros em seu país.” 
4 Todas as traduções do romance Sorry, aqui presentes, foram produzidas por nós e são traduções livres, em 

razão deste ainda não possuir nenhuma publicação em língua portuguesa. 
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los não é representá-los (vertreten) mas aprender a representar (darstellen) a 

nós mesmos. (2010, p.70) 

Todo conhecimento sobre Martha, Sal, Daff, Mary e os demais membros das 

populações nativas do país é apresentado através das lentes de uma narradora que não 

pertence a estes povos. Perdita é uma jovem branca, filha de pais britânicos, que embora 

muito admire as tradições e costumes deles e seja de maneira simbólica aceita dentro de suas 

comunidades como um dos seus, encontra na cor de sua pele (uma das categorias pelas quais 

os povos aborígenes australianos se autoidentificavam, segundo explicação de seu pai) um 

fator que a distingue  e, de alguma maneira, a separa desses povos. “Perdita examined her 

skin. It was freckled and pale, the mark of her foreigness in this place, the mark of implicit 

deficiency. She wanted so much to be dark. When she placed her forearm alongside Mary’s 

she saw herself the bright negative of a surer presence.” (JONES, 2008a, p. 85)5.  Ainda que 

haja aí uma exaltação dos indivíduos aborígenes e suas culturas, não é negada a posição 

subalternizada na qual eles foram postos durante (ou desde) o período colonial e isso pode ser 

visto mesmo na forma como esses indivíduos são referidos por alguns personagens, como 

Nicholas e Vera e Fred Trevor, de forma vilipendiosa, como em: “Poor mite! Like a black 

fella!” (JONES, 2008a, p. 78)6 ou “they were always bound to the past, to tribal savagery not 

looking forward to the new that would equip them for twentieth-century Australia.” (JONES, 

2008a, p. 83)7. Esse elemento estético é uma das metáforas utilizadas por Jones para 

representar as impossibilidades e/ou os perigos da representação do (O)utro. 

Outro artifício presente no tecido textual do romance de Jones envolvendo a 

protagonista Perdita Keene são os problemas de fala que ela desenvolve. Após o assassinato 

de Nicholas e a prisão de Mary, em razão dos traumas sofridos, a garota passa a apresentar 

uma gagueira, e uma eventual mudez temporária, além de um total esquecimento das 

circunstâncias da morte de seu pai. As cicatrizes geradas pela traumática cena são as costuras 

narrativas representantes da incapacidade do Sujeito branco de falar pelo Outro. A gagueira 

da personagem simboliza a não possibilidade do Sujeito representar o seu outro de forma 

plena (este discurso sempre estará permeado por interrupções tanto da sua própria fala, quanto 

das lacunas tradutórias). A amnésia que ela apresenta é aqui lida como um reflexo da postura 

acrítica de teóricos ocidentais que ao mesmo modo que valorizam “a experiência concreta do 

 
5 “Perdita examinou sua pele. Ela era pálida e cheia de sardas, a marca de sua estrangeirice neste lugar, a marca 

implícita de sua deficiência. Ela queria tanto ser negra. Quando pôs seu braço lado ao lado ao de Mary, ela viu 

em si a presença certeira de um negativo evidente. " (tradução nossa) 
6 “Pobrezinha! Como uma negra” (tradução nossa) 
7 “eles estavam sempre presos ao passado, à selvageria tribal, sem olhar em direção ao novo que os equiparia 

para a Austrália do século XX” (tradução nossa) 
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oprimido” esquecem-se de seu papel na manutenção ou rompimento dela. Já a mudez 

temporária de Perdita encena, o que aqui entendemos como, a total impossibilidade de 

representar o sujeito da alteridade – além de ressaltar que toda e qualquer iniciativa de 

reparação ou pedido de desculpas feitos aos povos nativos ainda que benéficas e necessárias 

não obliteram as violências e danos causados. A personagem emudece, pois ainda que deseje 

inocentar e salvar a amiga tão adorada, ela não será escutada e ninguém além da própria Mary 

pode falar por si (e ainda que possa, sua voz não será ouvida).  

Deste modo podemos enxergar Perdita como apresentando, o que aqui chamaremos de 

estágios de fala, sendo eles: 1) a fluência que apresenta até os dez anos de idade; 2) a 

gagueira; 3) a mudez, e 4) a recuperação da fala. O estágio da fluência denota a inconsciência 

dos privilégios ou o desconhecimento da potencialidade silenciadora que detém aquele/a que 

tenta representar o aborígene, artística ou academicamente; ou também, a população branca 

australiana que intencionalmente, ou não, apaga e/ou esquece-se de sua dívida histórica do 

colonialismo. A gagueira e a mudez, por sua vez, simbolizam o processo de tomada de 

consciência das dificuldades da representação e das responsabilidades sociais herdadas. Já o 

reestabelecimento de sua fala mimetiza o amadurecimento de uma consciência social, uma 

vez que ainda que tenha recuperado sua fala e seja mais uma vez capaz de se comunicar, esse 

ato parece ter se tornado algo estranho e não tão eficaz a ela que acaba preferindo a linguagem 

de sinais à oralidade. Sua dificuldade em falar apresenta-se a nós como uma metáfora à 

dificuldade do indivíduo que reconhece o poder silenciador, e assim violento, de sua voz. 

Portanto, ainda que possamos enxergar uma massiva dose de hipocrisia nesse ato –, agora 

ciente de suas potências violentas e de sua gênese sangrenta, demonstradas no fato da 

narradora/personagem relatar sua voz como não tão fluente como a de outrora ou com 

eventuais fraturas e lapsos. Este esforço em demonstrar a impossibilidade da representação, 

encontra-se presente também no foco narrativo do romance, como veremos a seguir. 

Em seu controverso artigo, Pode o subalterno falar?, a teórica indiana Gayatri 

Chakravorty Spivak traça uma elaborada reflexão a respeito das práticas discursivas de 

teóricos pós-coloniais. Para a pensadora é eminente a preocupação no ato da crítica por parte 

do pensador a respeito do papel que este, como membro fundador e/ou perpetuador de um 

poder discursivo institucionalizado e hegemônico, exerce e que pode se coadunar com a 

subalternização do sujeito outrificado. “Mantém-se, por meio de um deslize verbal, a contra-

dição não reconhecida de uma posição que valoriza a experiência concreta do oprimido, ao 

mesmo tempo que se mostra acrítica quanto ao papel histórico do intelectual” (SPIVAK, 

2010. p.30-1). Como o provocativo título de seu artigo anuncia, Spivak busca nesse trabalho 
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discorrer sobre as estruturas sociais e epistemológicas que interditam a possibilidade de falar e 

de, principalmente, falar por si (ou representar a si mesmo) do sujeito da alteridade.  

Dois sentidos do termo “representação” são agrupados: a representação 

como “falar por”, como ocorre na política, e a representação como “re-

presentação”, como aparece na arte ou na filosofia. Como a teoria é também 

apenas uma “ação”, o teórico não representa (fala por) o grupo oprimido 

(SPIVAK, 2010, p. 32).  

Essa reflexão surge no texto a partir da problemática ideia de representação. Uma das 

constantes no pensamento do estudioso/a pós-colonial, de acordo com a autora, deve ser a 

respeito da potencialidade silenciadora e violenta do lugar que ele/a ocupa e da sua posição na 

ordem do discurso. A representação pretendida pelo teórico dos estudos sobre os subalternos 

não “re-apresenta” a fala dos indivíduos marginalizados, mas a traduz em “uma linguagem 

cognoscível ao Ocidente”. Esta não é mais, portanto, (ou não totalmente) a fala do sujeito 

outrificado, ainda que ela objetive ser. Ao acadêmico que busca vocalizar tal fala não é 

possível, deste modo, representá-la de forma objetiva e sem que haja perda ou acréscimo dos 

significados e sujeitos, posto que ao local onde seu discurso é produzido, direcionado e 

validado estão imbricadas as estruturas do discurso hegemônico que exotizam e inferiorizam 

o Outro. Mesmo as representações artísticas deste incorrem nesse risco de produzir um sujeito 

da alteridade exotizado, inferiorizado ou incipiente. O que os pensamentos de Spivak 

parecem-nos, assim, sugerir é que a estes/as teóricas/os e/ou artistas sejam constantes em suas 

produções reflexões acerca do seu posicionamento e todos os poderes e epistemologias que o 

atravessam, e não que não cabe a elas/es ou não lhes deveria ser permitido a participação na 

produção de conhecimento a respeito do outro. Afinal, ao se tentar construir uma 

representação de um indivíduo, ou grupo de indivíduos ao qual fazemos parte ou não, cria-se 

também uma potencialidade de silenciamento deste(s), uma impossibilidade, ainda que 

momentânea e não intencional, de agenciamento dessas pessoas. A grande reflexão deixada 

por ela em sua obra Pode o subalterno falar?, seria, conforme o lemos, mais uma provocação 

àquelas/es que se lançam na empreitada de representar outrem para que este não seja um 

exercício executado sem que se pondere profundamente a respeito das possíveis violências 

que podem aí ser reiteradas. 

É impossível para os intelectuais franceses contemporâneos imaginar o tipo 

de Poder e Desejo que habitaria o sujeito inominado do Outro da Europa. 

Não é apenas o fato de que tudo que leem – crítico ou não-crítico – esteja 

aprisionado no debate da produção deste Outro, apoiando ou criticando, a 

constituição do Sujeito como sendo a Europa. É também porque, na 

constituição do Outro da Europa, um grande cuidado foi tomado para 
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obliterar os ingredientes textuais com os quais tal sujeito pudesse se envolver 

emocionalmente e pudesse ocupar (investir?) seu itinerário – não apenas pela 

produção ideológica e científica, mas também pela instituição da lei. [...] 

toda essa iniciativa [...] requereu que os interesses, motivos (desejos) e poder 

(do conhecimento) fossem impiedosamente deslocados. (SPIVAK, 2010, p. 

45-6) 

Essa representação pretendida pelo/a teórico/a ocidental (aí nascido ou que aí habita) 

reitera o ilusivo pensamento sobre uma bona fides relação entre o acadêmico da metrópole e o 

indígena ou aborígene “selvagem” da colônia que por não dispor de um/a relator/a 

qualificado/a para descrever suas culturas e desvalias, necessita do intermédio de um/a 

representante “instruído/a e civilizado/a”. Além deste perigoso e traiçoeiro pensamento, essa 

postura assumida por estudiosos ocidentais resulta em um silenciamento do sujeito, o qual se 

busca falar em nome de, como nos explana Spivak:  

Nenhuma perspectiva crítica do imperialismo pode transformar o outro em 

eu, porque o projeto do imperialismo sempre refratou historicamente aquilo 

que poderia ter sido um outro incomensurável e descontínuo em um outro 

domesticado que consolida o eu imperialista. (SPIVAK, 2017, p. 598) 

Em Sorry, identificamos uma brilhante metaforização deste ato de representação que 

desqualifica e silencia as vozes e o conhecimento das margens no foco narrativo utilizado, na 

maneira como os aborígenes são vistos e descritos por essa narradora e na interpretação que 

produzimos a respeito dos problemas de fala que a personagem protagonista desenvolve: a 

fluência presente na fala da personagem representa nas linhas do tecido textual essa 

potencialidade violenta/silenciadora; a gagueira e consequente mudez após a violência 

cometida contra a aborígene Mary reencenam o silenciamento social diante das atrocidades 

históricas sofridas pelas populações tradicionais e as heranças desses atos; por fim, a 

ponderação sobre a falibilidade da fala parece-nos metaforizar uma reflexão a respeito desse 

estupro cultural, que domina e apaga a voz do Outro ao tentar representa-la. Há de se 

reconhecer a grande ironia que Gail Jones constrói ao tecer uma narrativa que de maneira 

crítica silencia o sujeito branco que permanece inerte diante do sofrimento de seu outro; 

mesmo quando o sofrimento deste é causado por suas próprias ações.  

Meu próprio romance, Sorry, foi escrito com certa trepidação. Ele apresenta 

aspectos político-alegóricos – como se poderia esperar, dado seu título – mas 

seu foco central não é a representação das Stolen Generations. Como uma 

australiana branca, seria presunçoso fazê-lo e incorreria no risco de uma 
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apropriação das dolorosas vivências de outros. (JONES, 2008b, p. 5 – 

tradução nossa)8 

Tanto a desqualificação quanto o silenciamento são formas expressivas daquilo que 

chamamos de violência colonial, a qual comentaremos pormenorizadamente adiante, porém 

antes disso trataremos a respeito da situação e posição de subalternidade da mulher aborígene 

e de que maneira isso é representado no romance.  

 

1.3 A dupla subalternidade da mulher aborígene 

O sujeito da alteridade designado a ocupar os espaços das margens sociais e 

geográficas é uma das ferramentas construídas e constituintes do discurso ocidentalocêntrico 

formador do Sujeito do poder. Por mais sofisticado ou problemático que seja seu uso como 

um construto explicativo, a colonização quase sempre implica uma relação de dominação 

estrutural e um apagamento discursivo ou político da heterogeneidade do/s sujeito/s em 

questão (MOHANTY, 2017, p. 309). Embora cruel para todos os sujeitos colonizados, as 

estruturas da máquina colonial não operam as mesmas interdições, dominações e violências 

de maneira homogênea sobre esses indivíduos, ainda que tentem homogeneizar esses em 

categorias monolíticas, que acabam se tornando violências duplas (ou triplas) para aquelas 

pessoas que são, socialmente, mais silenciadas, como: mulheres, negros/as, indígenas, pessoas 

LGBTQIA+, pessoas portadoras de deficiências entre outras.  

A constituição do Sujeito ocidental exclui a mulher em sua economia, políticas e 

epistemes, destituindo-a dos espaços e mesmo de voz. Essa operação é praticada dentro e 

através de diversos discursos e ambientes, sendo o biológico um dos primeiros a ser inserido e 

naturalizado dentro do imaginário comum social (como veremos no segundo capítulo). “A 

força particular da sociodiceia masculina lhe vem do fato de ela acumular e condensar duas 

operações: ela legitima uma relação de dominação inscrevendo-a em uma natureza biológica 

que é, por sua vez, ela própria, uma construção social naturalizada” (BOURDIEU, 2018, p. 

40 – destaque do original). Ademais o próprio projeto colonial é, de modo geral, um projeto 

masculino, daí o maior peso da subalternidade recair sobre as mulheres. O convite do pós-

colonialismo é, contudo, observar essa relação para além do binarismo recorrente homem–

mulher e pensar a respeito das intricadas e complexas relações envolvendo os múltiplos 

 
8 “My own novel, Sorry, was written with some trepidation. It has a political allegorical aspect – as one would 

expect, claiming such a title – but it is not centrally concerned with representing the Stolen Generations. As a 

White Australian, it would be presumptuous to do so and it would risk appropriation of others’ painful 

experience.” (tradução nossa) 
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sujeitos presentes nela. Aqui pensamos conforme Spivak, ao discorrer a respeito da forma 

como na constituição do sujeito subalterno, o sujeito subalterno feminino é 

epistemologicamente apagado: 

No contexto do itinerário obliterado do sujeito subalterno, o caminho da 

diferença sexual é duplamente obliterado. A questão não é a da participação 

feminina na insurgência ou das regras básicas da divisão sexual do trabalho, 

pois, em ambos os casos, há "evidência". É mais uma questão de que, apesar 

de ambos serem objetos da historiografia colonialista e sujeitos da 

insurgência, a construção ideológica de gênero mantém a dominação 

masculina. Se, no contexto da produção colonial, o sujeito subalterno não 

tem história e não pode falar, o sujeito subalterno feminino está ainda mais 

profundamente na obscuridade (SPIVAK, 2010, p. 66-7) 

 

Ora é possível, também, que o próprio indivíduo colonizado realize um processo 

análogo ao colonial sobre um outro ainda mais inferiorizado, quer ele esteja nas metrópoles 

ocidentais ou nas periferias globais. Ademais, o próprio processo colonizatório europeu 

produz subjetividades (ou outridades) que podem ser ditas, gradualmente, mais 

subalternizadas. O contexto da Austrália nos parece propício para enxergar de forma atenta 

esse fenômeno dado sua constituição histórica. 

Dentre as classes minoritárias australianas (aqui compreendidas como minorias sociais 

e não numéricas) nos concentraremos na observação da situação da mulher aborígene mestiça 

membro das gerações de crianças aborígenes retiradas de suas famílias e comunidades pelo 

governo, conhecidas como Stolen Generation e sua posição duplamente subalternizada na 

sociedade local representadas na narrativa de Sorry nas figuras das jovens personagens 

Martha e Mary.  

Martha é uma jovem de 15 ou 16 anos que trabalhava como cozinheira da família 

vizinha aos Keenes, os Trevors. Muito pouco é revelado pela narradora-protagonista a 

respeito dessa personagem, além dessas informações. Ela é uma das primeiras aborígenes 

vítimas das violências do personagem Nicholas Keene. Somado ao estupro sofrido e ao 

silenciamento apresentado pela camada estética do romance – a personagem não possui falas 

e quase nada é descrito a seu respeito – um apagamento, ainda mais marcante, é sofrido por 

ela, quando após ser vítima dos abusos sexuais, engravida de seu violador e o denuncia. 

Contudo, não lhe é dado, a princípio, nenhuma credibilidade e ela é mandada embora por sua 

patroa, Vera. Lê-se, o seguinte, no terceiro capítulo: “When a few months later, Vera 
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discovered that Martha was pregnant, she was sent away, down South, with few questions 

asked.” (JONES, 2008a, p. 41)9 e mais tarde no décimo:  

Mrs Trevor confirms that she’s heard rumours about Nicholas Keene and 

native girls: she hadn’t believe it at first and had once sent away a bloody 

good cook, her best cook ever, because she thought she was lying about 

Nicholas Keene, who had not long arrived, and had a baby and wife, who 

seemed educated and well-spoken and was rather handsome, in fact. Didn’t 

seem the sort, not at all, she added (JONES, 2008a, p. 104)10 

Ao lado do habitual pensamento patriarcal que relativiza o discurso e posição de 

vítima do indivíduo estuprado, a fala de Vera Trevor denota como o status de Nicholas e o 

local de inferioridade de Martha inviabilizam, dentro deste pensamento, sua identificação 

como alguém que estupraria mulheres nativas. A respeito desses mecanismos e discursos que 

relativizam a culpa do agressor e normalizam o estupro, comentaremos mais extensivamente 

no capítulo seguinte deste trabalho, por ora, o que queremos chamar a atenção é ao 

silenciamento que esta personagem sofre. Em sua posição de criada negra, Martha é, dentro 

dessa visão patriarcal eurocêntrica: primeiro, um corpo sexualmente objetificado e disponível 

para os abusos de Nicholas, que a violenta com brutalidade e sem remorsos ou receios, se 

encontrando justificado em sua superioridade branca e masculina; segundo, não um indivíduo, 

mas uma subcategoria da espécie humana que apenas poderia ser boa criada, não podendo ter 

sua palavra acreditada ou ser “digna o suficiente para ser estuprada” por um homem branco. 

Mary é a segunda vítima aborígene de Nicholas, que se tem conhecimento, e se 

configura em um caso um tanto mais peculiar de silenciamento que Martha, dada sua 

importância para a narrativa e o parcial agenciamento que a personagem atinge com algumas 

de suas ações, como ao tentar impedir que Nicholas agrida Stella se colocando entre o homem 

e sua esposa (JONES, 2008a, p. 91), ao se recusar a chorar quando o mesmo apaga um 

cachimbo em seu braço (JONES, 2008a, p. 100) ou ao valorizar a cultura e hábitos do seu 

povo acima daqueles do colonizador branco quando diz: “‘Whitefellas can’t see nothin’ 

around them; whitefellas all buggered up in the head’” (JONES, 2008a, p. 66)11. A garota é 

descrita como uma jovem de dezesseis anos, alta, de pele cor de bronze, com olhos de um 

preto profundo e detentora de um certo ar de maturidade e autoconfiança (JONES, 2008a, p. 

 
9 “Quando alguns meses mais tarde, Vera descobriu que Martha estava grávida, ela decidiu mandá-la embora, 

para o Sul, sem muitas perguntas” (tradução nossa) 
10 “A senhora Trevor confirma ter ouvido rumores sobre Nicholas Keene e garotas nativas: ela não acreditara, a 

princípio, e certa vez mandou embora uma cozinheira boa para caramba, a melhor que já tivera, porque pensou 

que esta mentia a respeito de Nicholas Keene, que havia chegado há pouco, tinha esposa e filha e parecia bem-

educado, refinado e muito bonito, na verdade. Não parecia, definitivamente, dado a coisa, acrescentou.” 

(tradução nossa) 
11 “‘Brancos não consegue ver nada ao seu redor; brancos, tudo ruim da cabeça’.” (tradução nossa) 
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59). Ao contrário de Martha, sua identidade é mais desenvolvida ao longo do romance e 

desempenha um papel de maior importância tanto devido a sua relação com a protagonista, 

sua família e outros personagens quanto em razão do papel que desempenha no assassinato de 

seu algoz. Ela é, sem dúvidas, o personagem aborígene com maior número de falas; além 

dela, apenas Sal, Daff e Kurnti tem suas falas representadas no texto, porém todas 

demasiadamente curtas. 

Ainda que seja descrita pela narradora como uma garota altruísta, valente, 

conhecedora das plantas e dos animais e respeitada pelos membros das comunidades nativas 

tradicionais, Mary é vítima de duas formas de violência: a primeira representada pela sua 

acusação e subsequente prisão como assassina de Nicholas; a segunda é aquela que todos os 

personagens aborígenes são vítimas, em especial as mulheres, perpetrada pelo intelectual 

branco representado, no romance, pelas figuras de Nicholas, de Shakespeare e da narradora 

(como veremos no segundo, terceiro e mais à frente neste capítulo, respectivamente). 

Com a chegada da polícia, após a morte de Nicholas, os interrogatórios informais se 

iniciam por Perdita que, incapaz de formar as palavras em sua boca, se mantém silente. Em 

seguida, Mary se declara culpada, o que Stella confirma, narrando com clareza e sucintez, 

segundo a narradora, o que seria sua versão do que ela viu acontecer. Todavia, o que apenas é 

revelado próximo ao final do romance é que a real assassina de Nicholas é, na verdade, sua 

própria filha. Mais tarde se descobre que além das três, Billy Trevor também testemunhara 

tudo que ocorrera naquela noite. Billy por ser surdo-mudo fica incapacitado de relatar o que 

aconteceu. 

 A reflexão que nos surge com tal atitude concerne à maneira como, dentro da 

narrativa, parece mais conveniente que a personagem aborígene seja enviada para a cadeia no 

lugar de Perdita que é branca. Não obstante todos os sofrimentos que Mary viveu, dentro de 

uma visão imperialista apresentada mais tarde por Stella (e mesmo por Mary já imbuída 

desta), seria menos danoso a uma jovem nyoongar (nome que os aborígenes da região onde se 

localizam as cidades de Broome e Perth usam para identificar a si) um período cumprindo 

pena por assassinato que a uma jovem kartyia (“branco/a” na língua falada na região) filha 

de britânicos. A proteção de Perdita, que Mary parece almejar, se apresenta a nós como “uma 

alegoria da violência epistêmica geral do imperialismo, a construção de um sujeito colonial 

autoimolado para a glorificação da missão social do colonizador” (SPIVAK, 2017, p. 595). A 

personagem assume uma postura que ironiza a muito exaltada e celebrada figura do bom e 

servil indígena que serve alegremente seu senhor, “o homem (ou a mulher) cordial” 

(HOLANDA, 1995). A comunidade feminina que se forma entre Perdita, Mary, Stella e Billy 
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(membro excepcional desta) é neste momento fraturada quando Perdita (alegoricamente pela 

perda da memória, gagueira e mudez), Billy (pela mudez) e Stella (visando proteger a filha) 

concordam com a autoacusação de Mary por assassinar Nicholas. Três “vozes” brancas, sendo 

uma masculina, decidem por concordar com a prisão de uma “voz” nyoongar.  

Embora, enxerguemos nessa ação uma violência que se constitui em uma mimesis das 

agressões imperialistas, a observamos sob um crivo diferente daquelas cometidas por 

Nicholas – sem vê-la como menos grave – , posto que nas ações do etnólogo britânico são 

notórias e diretas a intencionalidade e a volição de oprimir, machucar e aniquilar o outro, 

enquanto no ato cometido em conjunto por Perdita, Stella e Billy o dolo não se intenciona e 

aparece como uma colateralidade do silenciamento e/ou da indiferença que ele mimetiza. 

A segunda violência sofrida por Mary, e por todos os outros sujeitos aborígenes de 

Sorry – particularmente pelas mulheres – é mais sutil em seu funcionamento e ocorre na 

economia estética do romance: por meio da narradora. A voz narrativa que busca representar a 

aborígene – ainda que em um jogo metafórico tecido para demonstrar a impossibilidade de 

representar o Outro – mimetiza, na sua tentativa de representação, o silenciamento real sofrido 

pelos povos tradicionais australianos. Aqui refletimos em consonância com o pensamento de 

Spivak: 

Com respeito à "imagem” da mulher, a relação entre a mulher e o silêncio 

pode ser assinalada pelas próprias mulheres; as diferenças de raça e de classe 

estão incluídas nessa acusação. A historiografia subalterna deve confrontar a 

impossibilidade de tais gestos. A restrita violência epistêmica do 

imperialismo nos dá uma alegoria imperfeita da violência geral que é a 

possibilidade de uma episteme (SPIVAK, 2010, p. 66) 

Por mais que reconheçamos e nos encantemos com os artifícios utilizados no romance 

para demonstrar de que maneira está impossibilitado o sujeito membro das classes detentoras 

do poder de representar os sujeitos desvalidos deste, identificamos que há aí, inevitavelmente, 

o ato de silenciar. 

Comentamos a respeito das violências sofridas por Mary e Martha, a fim de 

demonstrar de que maneira ambas figuram em suas vozes e corpos a dupla subalternidade que 

apresenta a figura da mulher aborígene no romance Sorry. Dupla, pois somado à posição já 

subalternizada que a mulher (branca ocidental) apresenta, a nativa australiana encontra-se no 

mais baixo locus de fala. Pensemos na sociedade australiana representada na narrativa: nela 

temos no “topo” das classes sociais o homem branco colonizador europeu, seguido da mulher 

branca europeia. Abaixo desta temos os sujeitos (homens) aborígenes outrificados, e apenas 

então a mulher aborígene. Na constituição do Sujeito ocidental as subjetividades femininas 
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são ignoradas e os indivíduos inferiorizados são homogeneizados sob uma mesma 

estratificação, o Outro, tendo suas diferenças quanto a gênero, classe, sexualidade e etnia 

apagadas.  Em uma cultura, na qual abusos físicos e sexuais contra mulheres brancas são 

comuns e parcialmente tolerados (dentro do casamento, contra profissionais do sexo ou contra 

mulheres que, segundo a visão do patriarcado branco, se expuseram a situações de risco, por 

exemplo), os cometidos contra mulheres aborígenes são completamente ignorados, 

silenciados e esquecidos, como pode ser observado no menor número de denúncias de estupro 

feitas por mulheres aborígenes, comparado às feitas por mulheres brancas, devido a não 

confiança na proteção e credibilidade que as autoridades lhes ofereceriam (ver seção 2.1 deste 

trabalho) ou nos inúmeros relatos de estupro cometidos contra crianças aborígenes por seus 

patrões e membros da família com quem viviam ou pelos responsáveis pelas Missões, 

orfanatos e escolas que habitavam antes de serem enviadas para trabalhar em casas ou 

fazendas, presentes no relatório Bringing them Home (1997). Estas mulheres são espancadas, 

estupradas, engravidam e então são enviadas para longe ou presas, onde não poderão mais ser 

ouvidas. 

 

1.4 Perdita e/ou Deeta e a intervenção da voz de Jones  

Gail Jones constrói a narrativa de Sorry sob dois focos narrativos distintos: um, 

essencialmente heterodiegético e outro homodiegético (REUTER, 2002). As implicações 

dessa dupla lente narrativa no romance, podem ser lidas 1) como um elemento de construção 

estético que apresenta a tentativa do narrador de reconstruir o seu passado envolto em traumas 

e violências (KOREN, 2010) ou 2) pelo viés dos estudos pós-coloniais, encenando o jogo 

desempenhado pelo observador branco diante da cultura subalternizada aborígene. Ambas as 

leituras nos levam a uma indicação de que Perdita é utilizada como o meio pelo qual Jones 

traz, metaforicamente, sua voz para dentro do tecido textual. 

Pode-se facilmente identificar, desde o primeiro capítulo, a figura do narrador 

homodiegético – em primeira pessoa, o “I” de Sorry –, como sendo a personagem 

protagonista Perdita Keene, ou as lembranças fragmentadas da infância e adolescência dessa 

personagem. Embora de mais difícil delimitação, concordamos aqui com os trabalhados 

realizados por Koren (2010) e McCrea (2012) em seus estudos sobre este romance, 

reconhecendo o narrador heterodiegético – em terceira pessoa – com a figura de uma Perdita 

que se dedica a reconstituir os fatos de sua história que a levaram a desenvolver problemas na 

fala, após o trauma da morte de seu pai e prisão de Mary. Com isso, a tese que aqui 
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trabalhamos é a de que embora o romance apresente dois focos narrativos, ambos podem ser 

identificados como um único indivíduo (Perdita) que, pós-moderno como o é, encontra-se 

fracionado em duas subjetividades. 

Analisando as categorias apresentadas por Ligia Chiapinni Leite em seu livro O Foco 

Narrativo (1985), com base naquelas apresentas por Norman Friedman (1967), observamos 

que Jones narra seu Sorry utilizando-se de um par delas (por vezes, de modo quase 

concomitante). As primeiras perspectivas narrativas que podemos identificar são a do 

narrador-protagonista (“I” as protagonist) e narrador-testemunha (“I” as witness) que se 

personificam em uma Perdita de mais de quarenta anos de idade que rememora momentos de 

seus primeiros anos de vida para revisitar os cantos obscuros de sua memória. Esse foco 

narrativo é o que inicia e encerra o romance, embora não seja o que predomine ao longo da 

narrativa (ocorre apenas em, aproximadamente, 20%).  

Enquanto narram os acontecimentos de sua infância ou fazem menções a fatos futuros 

à narrativa, as narradoras, demonstram em alguns momentos ter um conhecimento limitado a 

respeito do que se passa na mente de outros personagens ou o que ocorre quando elas não 

estão presentes, tendo acesso a essas informações porque as testemunharam ou porque lhes foi 

contado pelos envolvidos ou por terceiros. Em outros momentos, demonstram ter acesso a 

todos os pensamentos e sentimentos de todos os personagens. Apesar de narrar fatos ocorridos 

antes de seu nascimento, como detalhes íntimos da vida de seus pais, Deeta (apelido pelo qual 

a personagem é chamada no romance, quando criança) recorre aos relatos concedidos por 

outros personagens, tais como o de sua tia Margaret, com quem sua mãe trocava 

correspondências: “Stella wrote a letter by faint lamplight to her sister Margaret, telling her in 

a lurid detail all that had happened” (JONES, 2008a, p. 28)12 ou aos de sua própria mãe, como 

em: 

I do not know when my mother first told me this story. I was perhaps five or 

six, already aware of the estrangement between my parents and of some 

sullen accommodation that enabled them to stay together. Small children 

intuit, heretically, the most hidden understandings (JONES, 2008a, p. 39)13 

Alguns dos fatos narrados pela personagem podem ser mesmo frutos de sua 

imaginação ou recursos utilizados pela sua memória para reconstruir sua história (JONES, 

2008a, p. 147); sentimentos e fatos que podem ter sido vividos ou imaginados e frutos de 

 
12 “Stella escreveu uma carta sob uma frágil luz de lamparina para sua irmã, Margaret, contando-lhe cada sinistro 

detalhe do que lhe ocorrera” (tradução nossa) 
13

 “Eu não sei quando minha mãe me contou essa história pela primeira vez. Eu tinha talvez cinco ou seis, já 

consciente do distanciamento entre meus pais e de um silencioso acomodamento que os mantinha juntos. 

Crianças pequenas intuem, hereticamente, as verdades mais recônditas.” (tradução nossa) 
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lembranças sobrepostas – o que não os torna menos legítimos, desde que compreendamos o 

caráter ficcional da memória e seu papel na construção da H/história. Assim, essas menções a 

suas fontes são aqui lidas como uma busca por apresentar credibilidade ao relato que 

apresenta ou justificar/explicar de que maneira uma jovem teve conhecimento sobre o estupro 

que o pai cometera contra a mãe.   

A segunda perspectiva narrativa utilizada pela autora é aquela que Friedman intitulou 

de selective omniscience ou como Leite a interpretou: onisciência seletiva (LEITE, 2002.  p. 

55). Esta caracteriza-se pela dificuldade em reconhecer a identidade do narrador, ou mesmo 

de determinar que há um, além da predominância do discurso indireto livre. Ainda que neste 

trabalho, associemos a figura desse narrador heterodiegético com a figura da personagem 

protagonista, esta associação não acontece de modo evidente dentro do tecido textual – a 

narração em terceira pessoa e a ausência de uma apresentação própria por parte deste narrador 

colaboram com essa não identificação. Ligamos essas duas figuras uma a outra após nossas 

leituras tanto da postura acadêmica e artística assumida por Jones, quanto pela interpretação 

que aqui seguimos: a fim de superar seus traumas, Perdita tenta se lembrar dos detalhes que a 

marcaram, assim como fez aos quatorze anos, durante sua terapia, pouco ortodoxa, com o 

personagem do Dr. Viktor Oblov. Com esse pensamento, concorda Eveline Koren (2010): 

Essa hipótese baseia-se principalmente em uma análise das perspectivas 

usadas na narrativa: ao longo de todo romance, a vida de Perdita é 

reconstruída ou recontada via um narrador em primeira pessoa e um em 

terceira pessoa. O narrador em primeira pessoa pode claramente ser 

identificado como a própria Perdita, que tem pelo menos 30 [40, na verdade] 

anos de idade e que se lembra ou reflete sobre os incidentes de sua infância, 

tentando superar seu trauma. Para mim, a narração em terceira pessoa pode 

também ser atribuído a ela, pois desse modo, ela pode tentar se distanciar de 

seu passado. (p. 86-87 – tradução e correção nossas)14 

Na reconstrução de suas lembranças e atravessamento de seus traumas, a narradora 

parece provocar os movimentos dos enfoques narrativos tanto para atribuir maior 

credibilidade ao seu relato quanto como uma referência ao exercício de rememorar parte de 

sua história – atividade a qual quando feita após longos anos torna-se de difícil execução sem 

as rasuras provocadas pelo “eu” atual. A utilização de um narrador homodiegético – a criança 

Perdita/Deeta – parece buscar um afastamento da figura adulta de Perdita, a fim de construir o 

 
14

 “This assumption is mainly based on an analysis of the perspectives used in the narrative: throughout the 

novel, Perdita’s life is reconstructed or retold via a first-person and a third-person narrator. The first-person 

narrator can clearly be identified as Perdita herself, who is at least 30 years old and who remembers and reflects 

on the incidents of her childhood, trying to get over her trauma. To my mind, the third-person narration can also 

be attributed to her because in that way, she might try to distance herself from her past”  
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relato como uma caminhada pelas vultuosas vias da memória a reencenando, enquanto a 

figura do narrador heterodiegético – a Perdita de quarenta anos – alude a uma objetividade 

artificial, um afastamento, que permitiria à agora adulta Perdita compreender seus demônios. 

A suposta onisciência apresentada pela narradora em alguns momentos deveria, deste modo, 

ser interpretada como momentos de intrusão de seus próprios sentimentos desencadeados por 

suas memórias. Reconhecido, dentro do próprio romance pela narradora, o caráter ficcional 

que a memória apresenta, enxergamos os momentos de onisciência como artifícios autorais 

que indicariam a não possibilidade de uma narração memorialística se assumir como objetiva.  

Se em uma leitura da primeira camada do texto, Sorry pode nos fazer pensar que a 

história apresenta duas narradoras, o modo como aqui o lemos, em uma camada mais 

profunda, é a de que os dois focos narrativos se corporificam em uma só pessoa – a Perdita 

Keene que, já adulta, reconta sua história. Esta é a ferramenta pela qual em sua obra, Jones 

insere sua “voz”, ou seja, é através da figura de Perdita que a autora nos convida, como seus 

leitores, às reflexões a respeito da situação aborígene durante e após a colonização. A garota 

branca é o artificio estético para a empreitada literária a que se propõe Sorry; pensemos agora, 

então, nas implicações dessas constantes mudanças de foco narrativo na economia externa da 

obra. 

Em artigo publicado em 2008, mesmo ano de publicação da segunda edição de seu 

livro Sorry, Gail Jones discorre a respeito de sua preocupação em promover justiça através 

desta sua obra literária, como isto ocorre e por quais razões ela o faz. Em um exercício 

autoetnográfico15, a autora comenta como alguns acontecimentos marcantes de sua vida 

motivaram-na a escrever sobre a situação dos povos aborígenes do oeste australiano. Não 

buscaremos aqui qualquer análise literária de cunho biográfico, porém é caro para nosso 

estudo o que Jones elabora após relatar um momento de sua infância na escola, em que ela 

fora privilegiada por ser branca em detrimento de uma outra jovem que era aborígene. 

É difícil não enxergar este momento como um drama imoral do subestimado 

privilégio branco. A ritualística assumiu que a voz era inerente na criança 

branca, e que a tarefa da criança aborígene era manter silente e segurar algo. 

É uma memória embaraçosa, pois, de algum modo, eu também, em certo 

 
15 Aqui partimos da definição elaborada por Carolyn Ellis e Arthur P. Bochner em seu artigo, “Autoetnography, 

Personal Narrative, Reflexivity: Researcher as Subject”, que compreende a autoetnografia como autobiografias 

que exploram de maneira auto-reflexiva as interações dos indivíduos que as produzem com suas descrições da 

cultura mediadas pela linguagem, história e pela explicação etnográfica (ELLIS; BOCHNER, 2000, p. 742). 

Enxergamos no artigo de Jones mencionado, um exercício que, embora não se proclame autoetnográfico, 

apresenta características dessa metodologia de pesquisa. 
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grau, assumi que a posse da voz era posse de valor e que eu era a importante 

ali, escolhida para falar (JONES, 2008b, p. 3 – tradução nossa)16 

Partimos dessa fala da autora australiana, embora não inocentemente e com certa 

cautela – postura necessária para que não nos enredemos em uma leitura guiada puramente 

pelo que nos diz o autor –, para um exame de sua voz intersticial no tecido do romance.  

Como uma mulher de etnia branca, falante de língua inglesa, professora universitária e 

autora literária de renome internacional, Jones pertence a uma classe mais elevada do que 

aquela a qual ela intenciona dirigir os olhares dos leitores. O que a australiana parece ensaiar 

em seu romance é mais do que utilizar do potencial político da literatura para atrair a atenção 

do seu interlocutor para a importância de uma contrição em direção aos povos nativos da 

Austrália, mas mostrar-lhes a significância de ouvi-los quanto aos sofrimentos causados pelos 

longos anos de colonização. Spivak nos alerta, contudo, sobre a maneira como, por vezes, 

escritoras que se propuseram/propõem retratar a realidade de outros acabaram/acabam por 

reproduzir discursos imperialistas. 

Quando mulheres que publicam pertencem à ‘cultura’ dominante, algumas 

vezes elas compartilham com autores a tendência de criar um incipiente 

‘outro’ (frequentemente feminino), que não é nem mesmo uma/um 

informante nativa/o, mas um indício de prova material que novamente 

estabelece o sujeito do noroeste europeu como ‘o mesmo’. Essas tendências 

textuais são a condição e o efeito de ideias recebidas. Entretanto, devemos, 

contra todos os indícios, escrever, na esperança de que essa questão não 

esteja definitivamente concluída, de que seja possível resistir de dentro. 

(SPIVAK, 2017, p. 579) 

Problemática pode ser, de fato, sua posição como pertencente à parcela dominante da 

sociedade do país, quando observados os temas em que se centram sua obra, porém a obra que 

Jones cria nos permite pensar para além deste fator. Sem usurpar o lugar ou falar de dentro do 

meio do subalternizado, a autora tenta em seu romance alegorizar o processo colonial e as 

violências a ele imbricadas. 

Atuando na Western Sydney University, como Professora de Escrita e realizando 

projetos de pesquisa sobre a escrita de literatura australiana, com interesse em suas 

intersecções com o cinema e os estudos culturais, Jones reconhece seu lugar de fala e os riscos 

de falar sobre o aborígene de dentro deste. Não podemos conceber, dessa forma, por sua parte 

uma escrita inocente quanto a assuntos como representatividade. A construção de uma 

 
16 “It is difficult now not to see this moment as a corrupt drama of the taken-for granted privilege of whiteness. 

The ritual assumed that voice inhered in the white child, and that the task of the Aboriginal girl was to stay silent 

and hand something over. It is an embarrassing memory because, in a sense, I knew my own pre-eminence, 

because I too somehow assumed that the possession of words was the possession of value, and that I was the 

important one, selected to speak.” 
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história, escrita por uma autora branca, que tenta narrar, através da voz de uma narradora 

também branca, os abusos e violências cometidos contra povos aborígenes é a crítica 

metaforizada de Gail Jones sobre as impossibilidades de se representar o sujeito da alteridade 

(como comentamos anteriormente).  

Desse modo ela constrói uma figura que se aproxima daquele que Silviano Santiago 

veio a chamar de narrador pós-moderno (2002), que ultrapassa a ideia do narrador tradicional 

benjaminiano que alocado em um período anterior ao do isolamento humano assistido na 

sociedade contemporânea, ainda sente-se capaz de narrar as experiências por ele vivida em 

sua pele. Essa capacidade é perdida pelo narrador de Santiago e encontra-se metaforizada no 

romance pós-moderno no afastamento do narrador das ações que aconteceram com ele; ele 

agora torna-se um observador de suas próprias experiências. O autor elabora: 

o narrador pós-moderno é aquele que quer extrair a si da ação narrada, em 

atitude semelhante à de um repórter ou de um espectador. Ele narra a ação 

enquanto espetáculo a que assiste (literalmente ou não) da plateia, da 

arquibancada ou de uma poltrona na sala de estar ou na biblioteca; ele não 

narra enquanto atuante (SANTIAGO, 2002, p. 45).  

  Spivak, em seu “Literatura”, recomenda que “se como críticas/os, quisermos reabrir a 

fratura epistêmica do imperialismo sem sucumbir à nostalgia pelas origens perdidas, devemos 

nos voltar para os arquivos da governança imperialista” (2017. p.617). E é isso que a 

australiana exercita. Podendo escrever um romance que narra sob o ponto de vista do próprio 

aborígene o exaltando e supervalorizando, a fim de relatar os seus sofrimentos e por que ela 

defende a necessidade de reparação para estes, Jones opta por uma escrita que perscruta os  

“arquivos imperialistas” sob a óptica de uma narradora branca, visando a criação de alguma 

forma de empatia, identificação ou mesmo desconforto críticos. Ela assim o faz, pois 

reconhece que como mulher não-aborígene não pode “chamar a si” a voz da alteridade 

[D]esde que a força narrativa do testemunho neste caso pode ser somente 

indígena, escritores brancos que desejam engajar-se em assuntos “stolen” 

devem escrever sob uma outra perspectiva e talvez usar formas de 

direcionamento que sinalizem uma recusa de ‘reivindicar’ a experiência de 

outros. (JONES apud KOREN, 2010, p. 38 – tradução nossa)17 

Mesmo quando narra a partir de si, o espaço que a narradora de Jones ocupa não é “o 

espaço neutro irreal da Terceira Pessoa como representante do ‘povo’, que presencia o debate 

a partir de uma ‘distância epistemológica’” (BHABHA, 2010. p. 49), mas sim um espaço 

 
17 [S]ince the narrative force of testimony in this case can only ever be Indigenous, non-Indigenous writers 

wishing to engage with ‘stolen’ matters must write from another perspective and perhaps use forms of 

indirection that will signal a refusal to ‘claim’ the experience of others 
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híbrido e de desconforto que mancha os tecidos de suas vestes ocidentais com as cores do 

Oriente, borrando as fronteiras que separam o “mundo do colonizador” e o “mundo 

aborígene”.  

Os movimentos do foco narrativo, que transita dentro (eu) e fora (Perdita) da narração, 

são aqui também lidos a partir de um enfoque teórico que os enxerga como metaforizações 

dos movimentos do próprio teórico observador das relações coloniais. O narrador 

heterodiegético de Sorry – personificado em uma Perdita de quarenta anos de idade – parece-

nos encenar o posicionamento do estudioso que observa à distância, em pretensa neutralidade, 

sem “se sujar” com as influências do Outro, a quem ele busca textualizar com a linguagem 

institucional do Ocidente. Através desse recurso estético que se constrói por meio das figuras 

das narradoras, Jones parodia 1) a postura de acadêmicos que se devotam ao estudo dos 

subalternos, reproduzindo estratégias coloniais que outrificam (e silenciam) as identidades 

“não-centrais” e reforçam a instituição do Sujeito do conhecimento ocidental; 2) a posição do 

sujeito branco, agente causador de diversas violências, cujas responsabilidades ele recusa-se 

assumir, e por fim, 3) sua própria posição social, econômica e intelectual dentro da Austrália. 

[...] o Outro texto continua sempre sendo o horizonte exegético da diferença, 

nunca o agente ativo da articulação. O Outro é citado, mencionado, 

emoldurado, iluminado, encaixado na estratégia de imagem-contra-imagem 

de um esclarecimento serial [...] O Outro perde seu poder de significar, de 

negar, de iniciar seu desejo histórico, de estabelecer seu próprio discurso 

institucional e oposicional. (BHABHA, 2011, p. 59) 

A metáfora que Jones produz com o foco narrativo em seu romance se completa na 

figura do narrador homodiegético. Ainda que a terceira pessoa predomine, ao longo do 

romance existem intermissões da voz da narradora-personagem, Perdita Keene. Além das 

interpretações que produzimos, relacionando seus problemas de fala à sua (im)possibilidade 

(como um locutor branco) de representar os povos aborígenes, na autoidentificação e 

reconhecimento da personagem como um membro das comunidades tradicionais australianas 

da região, como podemos ver na passagem a seguir: “And although I was a whitefella, a 

kartyia, Sal or Daff would carry me angled on their bony hips, and take me down to the creek-

bed, to sit with their people.” (JONES, 2008a, p. 44)18, enxergamos uma mudança provocativa 

do foco da “diferença” em direção ao representante do Sujeito do Ocidente. Há aí uma não 

inocente exaltação da cultura nativa e um sutil questionamento do privilégio ocidental, através 

do questionamento do privilégio branco que é um dos caráteres preciosos da escrita de Jones 

 
18 “E embora eu fosse branca, uma kartyia, Sal e Daff me carregavam sobre seus quadris ossudos, e me levavam 

até o leito do riacho, para sentar entre os seus.”  
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nesse romance, que não visa negar a diferença, ou tenta transformá-la em uma perigosa 

“diversidade cultural”, mas a aceita, permitindo em Perdita a criação de um espaço de 

identificação essencial para os estudos da cultura dentro da pós-colonialidade. 

O local simbólico que Perdita ocupa dentro do tecido textual não é apenas aquele do 

colonizador (branco), tampouco é aquele alegórico do contato ocular unívoco, que se dá entre 

o estudioso e o Outro (ou do estudioso para o Outro). O que a personagem traz representado 

em seu próprio corpo é a região fronteiriça onde o fenômeno cultural pode ser melhor 

observado; a zona híbrida que se forma onde os limites entre as diferentes culturas se borram 

mutuamente. Perdita re(a)presenta – embora inconscientemente – o entre-lugar; uma zona de 

incongruências e conflitos, onde a mimese de mecanismos coloniais habita o mesmo espaço 

que o sujeito que se adorna com as vestes de seu Outro. 

Quando, imbuídos com essa lógica pós-colonial, enxergamos a personagem como este 

representante da cultura dominante com características da cultura dominada, pensamos nela 

como um novo “espaço de negociação” que embora não cause uma ruptura com as estruturas 

de poder aí presentes, permite que elas sejam questionadas (BHABHA, 2012, p. 91). Ao 

enxergar beleza e valorizar os dois “mundos” pelos quais transitam, as vozes narrativas 

possibilitam a criação desse espaço discursivo, no qual a grande voz de Shakespeare responde 

às “grandes questões” (JONES, 2008a, p. 49), mas também as vozes minoritárias respondem 

às “pequenas questões” (JONES, 2008a, p. 50) – mencionadas por Stella e Perdita, 

respectivamente – não sendo estas menos fundamentais que aquelas. O agenciamento das 

minorias que se parece buscar no romance, consonante com as teorias pós-coloniais, não visa 

uma supremacia cultural revanchista das culturas subalternizadas representadas nele, mas 

construir uma versão da história que não seja apenas pela óptica imperialista ocidental 

masculina e branca.  

O ambivalente jogo discursivo que as vozes narrativas de Sorry tecem entre a cultura 

branca britânica e a negra aborígene australiana é o que torna possível que enxerguemos o 

Terceiro Espaço de Bhabha. Ao situar o irrepresentável espaço de identificação de Perdita 

como não-britânico, não-aborígene e ainda assim dentro destes – e nunca fora ou “neutro” – 

encena-se o esvaecimento da ideia de “pureza” cultural e da fixidez dos limites e dos 

significados (BHABHA, 2011), possibilitando se não uma reescritura da história sob novas 

perspectivas, ao menos uma ressignificação dos espaços em branco e/ou silenciosos desta ou 

o que eles apagam e/ou silenciam. 

Nos ativemos neste momento às reflexões quanto à voz narrativa e Perdita, contudo, 

pensar o entre-lugar e o Terceiro Espaço em Sorry é trilhar diversos caminhos possíveis. É 
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refletir sobre Perdita e o foco narrativo, como fizemos; sobre Mary e seu lugar “anfíbio” 

dentro da cultura australiana e mesmo o próprio romance e a literatura australiana em si, como 

já mencionamos. Em nosso empenho ao longo deste subcapítulo em tratar sob a voz 

“vestigial” de Jones no romance, debruçamo-nos essencialmente na figura do narrador. 

Nossas análises, agora, se dedicarão, no entanto, ao estudo de alguns aspectos estéticos – ao 

que nos dedicaremos mais uma vez no terceiro capítulo - como os nomes dos personagens 

Perdita, Stella, Nicholas, Billy e Mary, buscando compreender de que maneira seus 

significados produzem interpretações e se constituem em intertextos valiosos para este estudo 

desse romance australiano.  

 

1.5 A ironia intertextual nos nomes dos personagens  

A magnitude de Sorry se constrói não apenas em sua preocupação com os temas 

sociais que identificamos em suas linhas, mas também nos aspectos estéticos delas. Na 

empreitada de examinar as reminiscências relativas aos acontecimentos que envolveram a 

morte de seu pai e os que se originaram a partir deste fato, a jovem Perdita Keene viaja por 

suas lembranças sobre um período de aproximadamente 22 anos (de 1928 a 1950). Neste 

interim, ela entra em contato com uma série de outros personagens (aborígenes e brancos) que 

desempenham maior ou menor relevância para o desenvolvimento da narrativa. Nos 

dedicaremos, assim, nesta seção a uma análise desses nomes, sob o viés da onomástica 

literária, atendo-nos àqueles que desempenham, ao longo do e para o fio narrativo, ações de 

maior importância. Essa análise onomástica, entretanto, buscará um exame do caráter irônico 

que Gail Jones constrói ao nomear os personagens desse seu romance. 

Para este trabalho, partimos da compreensão da onomástica ficcional, como uma das 

áreas da ciência onomástica que busca investigar e compreender os nomes próprios e seus 

níveis de significância dentro de uma obra de ficção, quer seja ela um romance, um filme, 

uma poesia, uma peça de teatro etc, sendo a onomástica literária uma subárea desta. 

(CAMARGO, 2018; ECKERT & RÖHRIG, 2018). Amanda Camargo (2018) defende o 

caráter multidisciplinar da onomástica literária, que ultrapassa os conhecimentos da 

linguística e da crítica literária, posto que os contextos histórico e cultural devem ser 

considerados, além do ficcional em um estudo aprofundado dos nomes em uma obra de arte.  

Assim, o estudo dos nomes dos personagens em uma obra literária torna-se importante 

na medida em que se deve, ao menos, desconfiar que a escolha autoral por um nome em 

detrimento de tantos outros disponíveis em seu acervo lexical não se deu de forma aleatória. 



44 

 

 

Em inúmeros casos da literatura, fatores como sonoridade, referenciações históricas ou 

significado etimológico do substantivo próprio pareceram ser mais levados em consideração 

que a mera volitiva do escritor. Do mesmo modo, a não nomeação de alguns personagens, ou 

nenhum deles, merece ser investigada, tanto pelos possíveis silenciamentos que representa, 

quanto por configurar-se como um artifício estético que impossibilita ou dissolve o 

reconhecimento de uma forma sólida e definitiva de personagem. É através de seus nomes que 

os indivíduos em sociedade se reconhecem; é, de modo semelhante, através destes que 

identificamos – ou, ao menos, torna-se mais fácil a distinção e referenciação – os personagens 

de um texto literário. Sobre isso, escreve Amanda Camargo (2018) 

assim como em sociedade, nas artes, o nome exerce a rotulação necessária – 

ainda que ficcional – para a promoção da identidade e diferenciação dos 

seres fictícios. Há, entretanto, particularidades notáveis quando comparamos 

o ato de nomear na literatura, com o mesmo ato em sociedade, uma vez que, 

na ficção [...] percebemos resquícios da relação conceito-nome para a 

caracterização das personagens, já que a escolha – principalmente 

etimológica do nome – coloca em oposição características relevantes para o 

enredo, antecipando para o leitor alguns aspectos da personagem. (p. 40) 

Corroboram, também, com esse pensamento Mexias-Simon e Oliveira ao tratarem 

sobre a importância de uma análise literária que se dedique também aos nomes dos 

personagens: “o nome do personagem ganha concretização, se já não a possuía. É um recado 

do autor aos leitores, traça o caráter dos personagens, é parte da trama, vai transformando-se 

em signo linguístico pleno, com significante e significado, se não inteligido, pelo menos 

intuído” (apud ECKERT & RÖHRIG, 2018, p. 7).  

Em Sorry, os nomes dos personagens são tanto elementos que nos ajudam na 

compreensão da maneira irônica que cada um deles é construído como intertextos que se 

criam com textos de Shakespeare ou da Bíblia. O nome da narradora e personagem 

protagonista, Perdita, inclusive, quando apresentado nos remete a tal reflexão, não apenas 

pelo seu exotismo, mas principalmente pelos significados e cognatos aos quais ele remete – os 

quais analisaremos, a seguir.  

 

1.5.1 Perdita Keene 

A origem do nome de Perdita, segundo é narrado no romance, encontra-se na peça O 

Conto de Inverno, de William Shakespeare. Nela o rei Leontes da Sicília, após acusar sua 

esposa, Hermione, de traí-lo com seu grande amigo, Políxenes, a envia para prisão, onde ela 

dá à luz a uma menina, chamada Perdita, a qual Leontes ordena que seja enviada para longe e 
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morta. A vida da criança é poupada por seu executor e ela é criada por dezesseis anos por 

moradores da região da Boêmia, até que após esclarecidos os fatos, o corroído pelo remorso 

rei Leontes, descobre que Perdita, agora enamorada de Florizel, filho de Políxenes, é sua filha 

que se acreditava há muito perdida. Com a família, parcialmente reunida, Leontes vai até a 

prisão onde sua esposa encontrava-se presa, para descobrir que ela, tomada pela tristeza, se 

transformara em uma estátua de pedra, que volta à vida após seu marido reconhecer todos os 

seus erros e reencontrar sua filha. 

Essa alegoria shakespeariana é, fortuitamente, trazida por Jones para a construção da 

personagem central de sua história. Assim como a Perdita de Shakespeare, a Perdita de Jones 

é filha de um homem tirano e cruel, que pune sua esposa pelo seu próprio fracasso. Stella, de 

modo similar à Hermione, é enclausurada em uma cela que não é física, mas representada 

pelo lugar para onde ela é obrigada a mudar-se após o casamento – a distante Austrália. A 

filha de Stella e Nicholas é, de maneira semelhante à Perdita do autor inglês, a criança órfã de 

mãe – posto que Stella não apenas se considera, mas em algumas passagens do romance age 

como se já não vivesse – e que o pai desejava morta – Nicholas preferia que Stella tivesse 

cometido um aborto (JONES, 2008a, p. 34) ou que a criança não sobrevivesse após o parto 

(JONES, 2008a, p. 35) –  e que assim acaba sendo criada por pessoas de uma terra distante e 

“selvagem”. A forma como Stella se enxerga como uma mulher que desistiu de sua vida, 

apresenta-se mesmo nesse intertexto que se cria com O Conto de Inverno. Ao contar a história 

da origem do nome Perdita a sua filha, ela omite a parte da história em que se narra que 

Hermione (seu espelho) retorna a vida (JONES, 2008a. p. 39). 

Rejeitada desde a gestação pelos pais e criada por membros das comunidades 

tradicionais australianas (Sal, Daff e, posteriormente, Mary), a criança acaba por não apenas 

desenvolver uma grande simpatia por esses povos, seus modos, costumes e saberes, como 

passa a assimilá-los. Como discutimos anteriormente, Perdita, ainda que aceita pelos 

aborígenes dentro de suas comunidades, não é vista como totalmente igual a eles, como a 

exemplo da cor de sua pele (JONES, 2008a, p. 85). Diferenciação semelhante, ela encontra por 

parte dos personagens brancos adultos de Broome, que a veem como uma garota branca, mas 

que age como os “selvagens negros”. A protagonista do romance é, por nós vista, como 

pertencente a um terceiro espaço, um espaço no qual não se consegue traçar os limites, um 

lugar nenhum, no qual ela se encontra “perdida”. É este, de acordo com Davis e Frankforter 

(2005, p. 717) e Hanks e Hodges (1990), o significado do seu nome: Perdita (do latim perdita, 

“perdida” ou “aquela que está perdida”). Como lemos no pedido de Hermione a Antígono: “e 

como para todos ela perdida está, o nome dá-lhe de Perdita, te peço” (SHAKESPEARE, 2009. 
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p. 42). Davis e Frankforter, analisando o nome da personagem dentro da obra O Conto de 

Inverno, sugerem ainda uma associação com o vocábulo perditio (do lat. “perdição”, “ruína”), 

dado os sofrimentos que Leontes tem que sofrer para recuperar sua filha e esposa. De forma 

análoga pode ser pensada a escolha de Stella por esse nome para sua filha, enxergando não 

apenas a criança, mas aquela vida que ela levava na Austrália como a ruína que se opõe a sua 

Londres.  

Aqui, nos pautamos nas explanações de Linda Hutcheon em sua obra Irony’s Edge: 

The Theory and Politics of Irony (2005), na qual ela aprofunda e expande uma discussão 

sobre o fenômeno da ironia dentro não apenas do contexto literário, mas para além dele. Em 

seu terceiro capítulo, lemos: 

Ironia é uma estratégia relacional no sentido de que ela opera não somente 

entre significados (ditos, não-ditos) mas também entre pessoas (ironistas, 

interpretes, alvos). O significado da ironia surge como a consequência de 

uma relação, uma dinâmica, um ajuntamento performativo de diferentes 

significadores, mas também de diferentes significados. (HUTCHEON, 2005, 

p. 56 – tradução nossa)19 

A realização de uma passagem ou um nome de um personagem como irônico não pode 

ser possível, segundo este pensamento, se não pelo diálogo que se cria entre os três elementos 

envolvidos no ato: quem dá voz a fala a ser encarada como irônica, quem a interpreta e o alvo 

dela.  

O leitor é solicitado pelo intertexto em quatro planos: sua memória, sua 

cultura, sua inventividade interpretativa e seu espírito lúdico são 

frequentemente convocados juntos para que ele possa satisfazer à leitura 

dispersa, recomendada pelos escritos que superpõem vários estratos de 

textos e, portanto, vários níveis de leitura. (SAMOYAULT, 2008, p. 91) 

Para que esta ironia intertextual seja percebida dentro de um texto é preciso que ela 

seja “enxergada” e compreendida pelo seu leitor, de outra forma ela executa-se apenas como 

uma referência inserida no texto pelo autor que será inadvertidamente ignorada por aquele que 

o lê.  

Um personagem bastante relacionado à figura da garota Keene e que pensamos 

relevante sua inclusão nesta análise da personagem, é o médico procurado por Flora e Ted 

Ramsay – guardiões legais temporários de Perdita, cujo sobrenome apresenta uma possível 

referência à família Ramsay do romance Rumo ao Farol (1968), de Virginia Woolf – para 

 
19 “Irony is a relational strategy in the sense that it operates not only between meanings (said, unsaid) but 

between people (ironists, interpreters, targets). Ironic meaning comes into being as the consequence of a 

relationship, a dynamic, performative bringing together of different meaning-makers, but also of different 

meanings”  



47 

 

 

tratar os problemas de fala apresentados pela jovem. O Doutor Viktor Oblov é um médico 

russo de Novosibirsk, na Sibéria Ocidental. Descrito como um homem de sessenta e dois 

anos, de voz baixa e serena com um forte sotaque e modos gentis, vindo de uma família de 

classe média. Suas irmãs mais velhas, Olga e Ilena morrem aos doze e catorze anos, 

respectivamente, em razão da gripe espanhola, que matara muitas outras pessoas em sua 

cidade. Tomado pelo luto e desejoso de sua própria morte, o então garoto Viktor perde todo o 

seu cabelo – o que ele, mais tarde, associa ao ritual que criara com as irmãs, no qual ele 

passava a escova por cem vezes nos cabelos de cada uma delas todas as noites. Sua ida à 

Austrália sucede à mudança que fez para a Inglaterra, quando tem início a Primeira Guerra 

Mundial, em 1914. Apaixonado pela língua inglesa e por Shakespeare, o médico apaixona-se 

também por uma jovem inglesa e torna-se cidadão do país. Em 1922, ele muda-se para a 

Austrália, seguindo sua amada e a família dela. 

Todos estes relatos sobre sua vida (presentes nas páginas 171, 175 e 176) são contados 

pelo próprio médico a Perdita em suas consultas. O que o torna, mais expressivamente, 

significante para o enredo de Sorry é justamente o tratamento que ele utiliza para auxiliar sua 

paciente em seu problema de fala, no qual após perceber a facilidade com que a personagem 

consegue recitar trechos das obras de Shakespeare sem gaguejos, o médico recomenda-a que 

pronuncie frases pré-definidas, com contextos variados, seguindo a métrica, ritmo e 

tonicidade largamente utilizadas pelo autor inglês: o pentâmetro iâmbico, com versos de dez 

sílabas e tonicidade na segunda sílaba de cada palavra (BALDICK, 2001, p. 120). O médico 

exemplifica: “‘Think of words,’ Doctor Oblov said. ‘Divine, bizarre, Macbeth. Think of 

sentences,’ he added. ‘Da-Dum, da-Dum, da-Dum, da-Dum, da-Dum’”. (JONES, 2008a, p. 

185)20 

O aparecimento do personagem de Viktor funciona como um elemento estético que na 

narrativa auxilia a protagonista a compreender as raízes de seu trauma. Seu próprio nome 

pode ser lido através dos significados que ele traz para o texto: Viktor é, conforme o site 

Behind the Name, a forma russa de Victor, que em latim, segundo Moniz (2001) significa 

“vitorioso”, “conquistador”; o sobrenome Oblov aparenta compartilhar alguma semelhança 

sonora e gráfica com o termo latino oblivio, que se origina no oblivisci (“esquecer”), Viktor 

Oblov seria, deste modo, aquele que vence ou conquista o que é esquecido, ou melhor, ele é 

aquele que auxilia a personagem Perdita a vencer ou conquistar aquilo que foi esquecido ou 

apagado e que impede a sua voz de ser emitida de forma plena. 

 
20 “‘Pense nas palavras,’ doutor Oblov disse. ‘Divino, bizarro, Macbeth. Pense nas sentenças,’ acrescentou. ‘Da-

Dum, da-Dum, da-Dum, da-Dum, da-Dum.’” (tradução nossa) 
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A ironia intertextual (ECO, 2003) que apontamos a partir da nossa análise de Sorry 

com os nomes das/os personagens acontece como a identificação de um sutil sinal, “uma 

piscada de olho” (SAMOYAULT, 2008, p. 211) que a voz autoral dá em nossa direção, como 

leitores. Uma leitura que se contente com o superficial enxergaria o nome de Perdita como 

uma mera referência a uma personagem de Shakespeare, com a qual ela apresenta mais ou 

menos semelhanças, assim como o nome de seu médico soaria apenas como um típico nome 

russo. As lentes da onomástica nos provocam a ir mais fundo no lidar com o texto literário e 

investigar o que há por trás da escolha daquele nome e de que forma ele se relaciona com o 

personagem a quem ele é aplicado. Jones faz um grande uso da ironia em seu romance; essa 

que é um complexo ato dialógico que requer do leitor ser capaz de identificar os intertextos 

nela presentes para que ela ocorra. Se para o nome de Perdita, dentro da própria narrativa nos 

são apresentadas pistas que nos auxiliam (ou não) no reconhecimento dessa ironia, para os 

nomes de Stella, Nicholas, Mary e Billy isso não ocorre, tornando esse reconhecer menos 

evidente, porém de inestimável valor para que se contemple o romance em toda a sua 

grandeza. 

 

1.5.2 Stella Keene 

Nos sites Dicionário dos Nomes Próprios (site brasileiro) e Behind the Name (site 

canadense), encontra-se como origem para o nome Stella o vocábulo latino stella que, 

conforme Moniz (2001), significa “estrela”, em português. As autoras do site brasileiro, 

mencionam, também, a associação simbólica que se faz entre as estrelas e a esperança, a 

perfeição e sinais do divino, como a astrologia por exemplo. Em ambos sites, assim como nas 

obras Oxford Dictionary of First Names (2006) e The Shakespeare Name Dictionary (2005), 

são apresentadas alusões ao nome do poeta do século XVI, Sir Philip Sidney e sua obra – 

composta por cento e oito sonetos, que tratam do amor impossível entre um jovem poeta e 

uma mulher que acaba por se casar com outro homem – Astrophil and Stella e de como este 

nome teria sido cunhado em sua obra e, embora não tenha sido utilizado por Shakespeare foi 

lido por ele na obra citada, dada sua utilização nas personagens, Amor e Razão, nela 

presentes, em sua comédia de costumes, As Alegres Matronas de Windsor (DAVIS e 

FRANKFORTER, 2005, p. 553 e 786).  

As histórias da Stella, de Jones, e a Stella, de Sidney se diferem muito, quanto ao amor 

que recebem de seus parceiros, contudo, podemos encontrar algumas semelhanças na forma 

como ambas são vistas como mulheres docilizadas, um tanto indiferentes aos seus 
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companheiros e que são abandonadas nos pensamentos deles por seus trabalhos, fama e 

dinheiro.  Todavia, o destino de Stella Keene é o mais infausto, posto que ela casa-se com um 

homem que não a ama, que a arrasta para um outro país contra sua vontade, que a estupra, que 

a agride – “Nicholas swing at Stella, striking her with an audible whack to the cheek” (JONES, 

2008a, p. 46)21 – e agrava seu estado de saúde mental, já muito fragilizado. 

Ainda que problemática, sob o viés de uma crítica pós-colonial, a voz de Shakespeare, 

quando expressa pelos lábios e gestos de Stella Keene torna-se um rico campo de exploração. 

Neste momento do trabalho, não nos aprofundaremos nele, mas o visitamos para o que lemos 

no romance como uma analogia ao brilhantismo e riqueza desta personagem.  

Ao encenar Otelo, interpretando Emília e o próprio Otelo (JONES, 2008a, p. 90), 

Stella encarna uma verdadeira atriz e mergulhada em sua realidade shakespeariana particular; 

ela brilha como uma estrela em um céu nublado sobre a Austrália que ela tanto detesta. Stella 

Keene é a “estrela da família” – numa leitura etimológica de seu prenome e seu sobrenome. 

Porém Stella tem seu brilho encoberto apenas após se casar com Nicholas. Quando 

observamos seu nome de solteira: Stella Grant (JONES, 2008a, p. 19), notamos que seu 

sobrenome, segundo Coates, Richard & McClure (2016) vem da palavra de origem anglo-

normanda graunt/graund  que, em português, significa “grande” ou “alto”; seria, assim, 

possível que lêssemos o seu nome de solteira como “grande estrela”, como um símbolo que 

pode significar tanto a perfeição que ela enxerga nas obras de Shakespeare, quanto como suas 

grandes esperanças de voltar para a Inglaterra e brilhar intensamente.  

É aí, então, que torna-se possível identificar a grande ironia representada no nome 

desta personagem. Se seu nome, já desde o início, nos faz imaginar uma estrela, uma 

personagem que encontrará sucesso e altivez ao longo do romance, o que se percebe é que 

Stella jamais brilhará. Desde sua passividade na juventude, descrita nas primeiras páginas, até 

a inércia à qual sua doença a leva, ao final do livro, o trajeto da personagem está longe da 

abóbada celeste e mais próximo de ser encoberto pelo seu recorrente sonho de neve22.  

 

1.5.3 Nicholas Keene 

 
21 “Nicholas saltou em direção a Stella e deu-lhe um sonoro tapa na bochecha” (tradução nossa) 
22 A narradora nos conta a respeito de um sonho envolvendo neve, o “seu sonho de neve”, que Stella teria tido 

diversas vezes ao longo da vida. Nele neve caía sobre a desértica e cálida paisagem australiana que não permitia 

que os flocos tocassem a pele da mulher ou mesmo o chão, evaporando antes do mesmo. Durante o sonho, que se 

repetiu muitas vezes sempre da mesma maneira, a mulher relata primeiro uma sensação de desconexão e perda, 

sendo depois preenchida por presenças desconhecidas (JONES, 2008a, p. 31) 
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 O nome Nicholas, de acordo com Hanks e Hodges (1990) e o site Behind the name, 

encontra sua origem no grego Νικολαος (Nikolaos), que surge a partir da junção de dois 

outros termos do mesmo idioma νικη (nike), que significa “vitória”, “glória”, “triunfo”, e 

λαος (laos), “povo” em português. Deste modo, o nome Nicholas pode ser interpretado como 

“vitória do povo” ou, como sugere o site Dicionário de Nomes Próprios, como “povo 

vitorioso”. Analisamos o nome desse personagem a partir das metáforas que ele encena, 

interpretando os significados evocados por ele e de que maneira ele é desconstruído ao longo 

da narrativa. 

 Após ser ferido durante a Primeira Guerra Mundial, fato que mais tarde impossibilita 

sua convocação para lutar na Segunda Grande Guerra, Nicholas retorna para casa cheio de 

traumas físicos e psíquicos. Não desejoso de administrar nenhum dos quatro armarinhos da 

família e após alguns anos trabalhando como caixa no Bank of England, ele decide retomar 

seus estudos universitários em Direito. Poucos meses após seu retorno Ao King’s College, na 

Universidade de Cambridge o homem decide-se por mudar seu curso para Antropologia, na 

busca de se tornar um grande etnólogo. É esse anseio por fama no mundo acadêmico que o 

leva até a Austrália; lá suas pesquisas se voltam ao desenvolvimento de um grande tratado 

sobre os povos aborígenes e suas compreensões sobre as relações de pertencimento e de 

grupo. Nicholas enxerga o homem aborígene como o “objeto ideal” para a compreensão das 

relações humanas pelo seu caráter de “elemental man” (JONES, 2008a, p. 19). Sua 

perspectiva é assim descrita: 

His theories on human development and the diversity of cultures were 

imperial and arrogant. He thought tribal peoples base, unintelligent and 

equivalente to children, but also that they held in their behaviour and beliefs 

the origins of sex, aggression and identity. He believed in the British Empire, 

in its right of governance. (JONES, 2008a, p. 19)23 

Deste modo, a princípio, torna-se possível pensar que o “povo vitorioso” que Nicholas 

traz representado em seu antenome é o povo inglês que em seu pensamento imperialista 

possuía superioridade e direito de governança sobre os povos de suas colônias, por eles 

enxergados como bárbaros, simplórios e pouco inteligentes. Essas violências cometidas contra 

os povos aborígenes e suas culturas – que antecedem os estupros cometidos contra Martha e 

Mary – são uma das primeiras facetas daquilo que aqui chamamos de estupro colonial. 

Trazendo em si (e no seu nome) a imaginária supremacia do império britânico, Nicholas 

 
23 “Suas teorias a respeito do desenvolvimento humano e diversidade de culturas eram imperialistas e arrogantes. 

Ele considerava os povos tribais simples, sem inteligência e equivalentes a crianças, mas que também 

carregavam em seus comportamentos e crenças as origens do sexo, agressão e identidade. Ele acreditava no 

Império Britânico, no seu direito de governar.” (tradução nossa) 
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estupra não somente seus corpos, mas suas culturas, conhecimentos e identidades. Uma vez 

que se espera de um antropólogo ou etnólogo um posicionamento científico e de, no mínimo, 

respeito crítico para com o povo ou cultura a que ele se dedica estudar, nas atitudes do 

personagem, contudo, é notável a ausência de ambos.   

 Uma possível segunda interpretação (bastante relacionada com a anterior) para o nome 

Nicholas encontra-se na irônica construção que surge a partir de sua compulsiva busca por 

fama e glória (p. 42) que jamais se concretizam, posto que suas contribuições são tidas pelos 

oficiais locais, aos quais ele deve se reportar, como desnecessárias e sem importância. A 

“vitória” implícita às raízes de seu prenome não encontra reflexos em sua vida ao longo da 

narrativa. Uma vez que ele se dá conta da irrelevância que é atribuída ao seu trabalho, ele 

torna-se menos interessado pela compreensão da antropologia e – assim como sua esposa – 

pela vida. A visão que se tem dele, pela comunidade ao redor, assemelha-se a que se tem de 

seu trabalho, como descreve a narradora em discurso indireto livre: 

Locals in Broome thought Nicholas Keene a fraud and a bloody no-hoper; 

no one seemed to know what the hell he was doin’. Wastin’ time, prob’ly. 

Muckin’ round. Voices laconically gossiped on pub verandas: why that 

pommy bloke hung about [...]. (JONES, 2008a, p. 52)24  

Mesmo entre sua família, Nicholas Keene não consegue triunfar: ele esperava 

conseguir dominar Stella, sua esposa, levando-a para a Austrália, tendo o comportamento 

impassível da mulher persistido, ele a interna algumas vezes em hospitais psiquiátricos, no 

inútil esforço de tenta-la fazer demonstrar por ele algum respeito; a filha pouca ou nenhuma 

admiração nutre por ele. O homem chega a reconhecer que, dentre os três, Perdita – “a que se 

encontra perdida” – é a menos perdida e deslocada (JONES, 2008a, p. 52). O próprio 

personagem em dado momento da narrativa tem seu sentimento de inferioridade expresso 

através de um sonho, em que ele não apenas tem dificuldades de compartilhar da comida do 

povo aborígene que o recebia, como, também, é ridicularizado por eles. Em sonho, Nicholas: 

sat in the dirt and share their meal. The meat was oily and hot, and he had 

difficulty chewing it. Sinewy muscle and foul-tasting flesh filled up the 

chamber of his mouth, pushing it outwards so that his face distorted. 

Nicholas felt himself gag, and then began to vomit. He soiled his own 

trousers and was reduced, since he could not find the bag of water, to wiping 

away the mess with his two bare hands. An old man laughed at him, exactly 

 
24 “Os moradores de Broome achavam Nicholas Keene uma fraude e um maldito inútil; ninguém parecia saber o 

que merda ele estava fazeno. Gastano tempo, cum certeza. Enrolano. Vozes, laconicamente, fofocavam nas 

varandas de pubs: com o que aquele cara britânico desperdiçava tanto tempo [...]” (Os destaques na passagem 

marcam adaptações linguísticas na tentativa de remeter ao recurso utilizado pela autora para reproduzir o falar 

local – tradução nossa) 
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as Mr. Trevor had done, with the same tone of superiority, and the same 

mocking dismissal. (JONES, 2008a, p. 31)25 

Em seu sonho, Nicholas projeta suas fraquezas e percepções de si mesmo, como 

alguém fraco e menor que aqueles indivíduos que ele enxerga como seus inferiores. O que 

lemos aqui se assemelha a uma subversão da visão do homem inglês, que ainda que se pense 

capaz de sentar como um convidado ao lado dos aborígenes, que ele tanto subjuga, encontra a 

impossibilidade desse fato ocorrer tão amistosamente, através do símbolo que se apresenta na 

carne, no alimento, que ele não consegue deglutir. Embora a dificuldade em engolir o pedaço 

de carne, que se segue do vômito possa parecer indicar o nojo do homem inglês, a cena que se 

segue, com ele tendo que limpar suas próprias secreções com as mãos e sendo alvo das 

desdenhosas risadas de um ancião, aponta na verdade ao olhar que, em profundo, ele tem de si 

e de seu lugar na Austrália.  

O Sr. Keene é um homem que desde a juventude buscou por uma glória que ele jamais 

alcançou. Ele falha em tentar dominar a esposa – apesar de conseguir levá-la para a Austrália 

e tê-la internado algumas vezes, ela continua mostrando-se insubmissa a ele –; falha em ser 

um renomado etnólogo – “He privately realised now that he would never become a famous 

intelectual [...] Nor would his contribution to Aboriginal ethnography be anything other than a 

crude transliteralion of stories.” (JONES, 2008a, p. 51)26 –; falha ao tentar “domesticar” a filha 

aos moldes britânicos de viver – ainda que ele apresente suas hipóteses a respeito da noção de 

parentesco entre povos aborígenes se basear na pele (JONES, 2008a, p. 83), o que faz sua 

filha se questionar sobre seu pertencimento ao grupo que a abraçara (JONES, 2008a, p. 85) os 

laços da garota com os aborígenes se reforçam ultrapassando a cor de sua pele; Nicholas 

falha, por fim, em sua tentativa de dominar Mary, já que a despeito de todas as violências que 

a garota sofre, ela o enfrenta para proteger sua amiga e Stella e, ulteriormente, é ela quem é 

tida e presa como a assassina de Nicholas, é à sua figura que se atribui o mérito pela morte do 

algoz que o homem figurava. Este prenome, dessa maneira, quando aplicado ao personagem 

remete-nos, ironicamente, ao sucesso e à vitória que ele jamais alcança. 

 

1.5.4 Billy Trevor 

 
25 “Sentou-se na areia e compartilhou da refeição deles. A comida estava oleosa e quente e ele teve dificuldades 

de mastigá-la. Músculo cheio de nervos e carne de gosto ruim encheu a câmara de sua boca que empurrou ela 

para fora, fazendo seu rosto se distorcer. Nicholas se sentiu engasgar e então começou a vomitar. Ele sujou suas 

próprias calças e se sentiu diminuído, desde que ele não conseguiu achar a bolsa de água, tendo que limpar toda 

a sujeira com as próprias mãos. Um ancião riu dele, da mesma maneira que o Sr. Trevor fizera, com o mesmo 

tom de superioridade e menosprezo debochado.” (tradução nossa) 
26 “Ele intimamente percebia agora que nunca se tornaria um famoso intelectual [...] E suas contribuições à 

etnografia aborígene não seriam além de uma transliteração crua de histórias” (tradução nossa) 
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 Assim como as personagens Perdita e Stella, o nome deste também apresenta alguma 

relação com Shakespeare (em seu caso, de forma mais evidente, ocorrendo através do próprio 

nome do autor inglês). Não é através dessa relação que queremos, contudo, examinar este 

personagem, mas sim sob as lentes da onomástica aliadas às ideias de Hutcheon sobre a ironia 

(como fizemos com os anteriores). 

 Os sites Behind the Name e Dicionário dos Nomes Próprios e os autores Hanks e 

Hodges (1990), estabelecem o nome Billy como uma forma diminutiva (e mais afetiva) de 

William, este derivando do alemão Willahelm. Esta forma germânica compõe-se de dois 

termos: will (“desejo” ou “vontade”, em português) e helm (“elmo”, “capacete” ou 

“proteção”), deste modo, podemos ler o nome William, como “aquele que deseja proteger”. 

Uma leitura por este aspecto deste antenome torna-se deveras interessante quando observado 

o papel do personagem na narrativa. 

 Billy é o mais novo dos cinco filhos de Vera e Fred Trevor, vizinhos dos Keenes em 

Broome, sendo o único que ainda mora com os pais. Embora o mais querido deles por parte 

de sua mãe, o garoto é descrito com adjetivos como “simplório” e “lerdo” durante sua 

infância. Talvez isso se deva a não-educação formal recebida por ele devido ao mesmo ser 

surdo-mudo, o que impossibilita sua comunicação com os outros personagens – em algumas 

passagens, é descrito como o personagem se comunica apenas por gestos e olhares (JONES, 

2008a, p. 75), demonstrando agitação ou nervosismo movendo velozmente as mãos ao ar 

(JONES, 2008a, pp. 41 e 105). No desenrolar da trama, se descobre que o personagem é assaz 

observador, com um grande potencial intelectual; quando adulto, já morando em Perth, ele 

aprende a ler e escrever e a utilizar a língua de sinais. Já aí identifica-se uma das ironias que 

envolvem o nome do personagem: se o William Shakespeare é tão profuso em sua fala através 

de suas obras, o William Trevor que Jones constrói é – até que ele descobre a língua de sinais 

– seu exato oposto, bem menos fluente. Billy é um Shakespeare subvertido sob o olhar da 

autora. Todavia, a leitura à qual nos atemos mais fortemente é à que concerne a sua relação 

com Perdita e Mary. 

 O garoto ruivo, de olhos de um tom acinzentado e sempre marejados nos chama 

atenção por sua presença dentro de uma comunidade essencialmente composta por mulheres 

que se forma na casa dos Keene, formada por Perdita, Mary e Stella. Ainda que sejam as 

personagens femininas que predominem nela, Billy é uma figura frequente e bem-vinda pelos 

outros membros. Sua presença nela é curiosa, posto que durante as duas primeiras partes do 

romance, todos os personagens de raça branca masculinos (e alguns femininos como Vera e 

Stella, em alguns momentos) são representativos de uma arrogância, imposição, dominação e 



54 

 

 

uma violência – que se corporifica, particularmente, na figura de Nicholas –, da qual elas 

buscam refúgio.  

Ainda que seja um homem branco, Billy encontra com o grupo de mulheres abrigo 

contra o marasmo que tomava seus dias sem som e contra as violências que ele 

silenciosamente testemunhava contra os aborígenes. O personagem é sempre descrito pela 

narradora como alheio à realidade, de feitios tolos e ingênuos e que sem conseguir se 

comunicar, precisa frequentemente da ajuda de suas amigas. Estas descrições desenham no 

personagem um aspecto de fraqueza e de alguém que precisa ser protegido. Um exemplo 

disso é que a despeito dos seus dezoito anos, o rapaz demonstra alguma espécie de paixão por 

Perdita, de apenas dez anos, segundo a narradora (JONES, 2008a, p. 41), ou mesmo do 

momento em que ele parece ficar sexualmente excitado ao abraçá-la na cama (JONES, 2008a, 

p. 106), o personagem parece sempre ser visto por ela como alguém que desejava por 

proteção.  

 É justamente com relação a sua, aparente, vontade de proteção que lemos a ironia que 

Jones fornece quanto a Billy: embora ele seja aquele que deseja ser protegido, ele é também 

aquele que inadvertidamente tenta proteger seu grupo. Os primeiros indícios dessa relação são 

encontrados quando narra-se sobre o caráter do seu espírito: “The spirit within him was 

particular and probably unknowable.” (JONES, 2008a, p. 45)27 e continua no parágrafo 

seguinte com as palavras do ancião, Dauwarrngu, de uma tribo local, que diz sobre o garoto: 

“Billy knew things, secret things, like blackfellas, this one Billy-fella.”28. Somadas a essa 

sabedoria oculta que o personagem detém, três de suas ações mostram que o garoto torna-se 

fundamental para a proteção de suas amigas: 1) Billy é testemunha ocular de alguns dos 

abusos sexuais cometidos por Nicholas; 2) ele é testemunha do assassinato de Nicholas, mas 

concorda com a ideia de Mary de se incriminar e ser presa no lugar de Perdita; 3) é somente 

através dele que a garota consegue reencontrar Mary na prisão. 

 No momento do estupro de Martha, descobre-se que Billy assistiu ao horrendo ato 

cometido por Nicholas e lê-se que 

If there was any hesitation in Nicholas, moral or otherwise, it was one 

generated by the disquieting presence of Billy[...] He had the habit of 

appearing unexpectedly, as if spirited from place to place, and then he would 

just stand there, and stare, and unequivocally hum [...] Nicholas thought it 

best to ignore him, but sensed his persistent witness and censure; he felt a 

kind of violence towards Billy that he could imagine give in to. He would 

throttle the boy if he could, seize him by the neck, fiercely crush the pink 

 
27 “O espírito dentro dele era especial e provavelmente incognoscível.” (tradução nossa) 
28 “Billy sabia sobre as coisas, coisas secretas, como os irmãos-negros, este irmão-Billy.” (tradução nossa) 
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cord of his little-boy breath, and close everlastingly those insolent, staring, 

grey eyes. (JONES, 2008a, p. 45)29 

Sabendo-se incapaz de participar a qualquer pessoa a respeito do que presenciara ou de 

evitá-lo com suas próprias mãos, o garoto, busca intimidar o violento homem com seu olhar 

de reprovação e sua presença que, talvez o faria desistir de seu ato, além de mover suas mãos 

no ar, como fazia quando queria chamar a atenção de alguém. Mesmo reconhecendo suas 

poucas possibilidades de proteger a jovem que estava sendo violentada, ele tenta fazê-lo, 

rompendo assim pela primeira vez com sua característica de mero espectador do mundo ao 

seu redor. 

 É já na quarta parte do romance que assistimos o reencontro de Perdita e Billy, que se 

dá após os acontecimentos da morte do pai da garota e a iminente ameaça de um ataque 

japonês a Broome que faz com que todos se mudem para Perth. Apenas com a ajuda de Billy, 

agora com 21 anos, que Perdita consegue entrar na instituição que Mary está aprisionada, já 

que a entrada de pessoas menores de idade não era permitida e a garota possui apenas 13 

anos, a essa altura do romance. Os significados inerentes às atitudes tomadas por Billy são 

símbolos discretos de suas tentativas de proteger Perdita que tanto o acreditou flébil. 

Silenciosamente não desmentir a versão da amiga aborígene quanto ao crime contra Nicholas 

e acompanhar Perdita até a prisão como um adulto responsável denotam que ele também era 

capaz de proteger as duas, enquanto por elas também era protegido (assim como ser um 

perpetrador de violências, ao não tentar desmentir a versão criada por Mary que a leva para a 

prisão).  Não à toa notam-se ligeiras modificações na forma como o personagem é a partir de 

então descrito, como um “tall” e “oficial man” (“alto” e “homem de verdade” 

respectivamente, em português) que agora cheira a óleo, gasolina e motor de carros (JONES, 

2008a, p. 181). Billy traz inscrito em seu nome e em suas atitudes a vontade de proteger, 

assim como, paradoxalmente, demonstra em suas características físicas e psíquicas sua 

necessidade de ser protegido. É este paradoxo que enxergamos como a grande ironia em 

relação ao seu nome e que converge com nossa hipótese sobre como Jones desenvolve seu 

romance como um texto brilhantemente paródico. 

 

 
29 “Se havia alguma hesitação em Nicholas, moral ou de outra ordem, ela era gerada pela inquietante presença de 

Billy [...] Ele tinha o hábito de aparecer inesperadamente, como um espírito que caminha de um lugar ao outro, e 

então ficava ali em pé, e olhava, e inequivocamente murmurava. [...] Nicholas achou melhor ignorá-lo, mas 

sentia seu persistente testemunho e censura; ele sentiu um tipo de violência contra Billy que ele chegou a 

imaginar se deixando levar. Ele estrangularia o garoto se pudesse, o agarraria pelo pescoço, esmagaria 

ferozmente a corda rosa do seu respirar de pequeno garoto, e fecharia para sempre aqueles insolentes olhos 

cinzas que o encaravam.” (tradução nossa) 
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1.5.5 Mary e Martha: intertextos bíblicos 

 Por fim, nossa análise quanto a relação irônica que se estabelece com os nomes em 

Sorry com os nomes se volta para a personagem aborígene de maior destaque dentro do 

romance. Havendo menções a seu uso desde o Antigo Testamento bíblico, o nome Mary 

apresenta uma origem incerta, porém tanto Hanks e Hodges (2005) quanto os sites Behind the 

Name e Dicionário dos Nomes Próprios relacionam este aos nomes Maria e Miriam que 

parecem compartilhar as mesmas possíveis raízes de significado, entre elas: “senhora 

soberana”, “a vidente” (do hebraico Myriam); ou “amada” (do vocábulo egípcio mry); ou 

mesmo do sânscrito Maryáh, que significa “a pureza”, “a virtude” ou “a virgindade”, em 

português. Duas dessas interpretações dos nomes são de nosso interesse para essa análise, são 

elas: 1) a que faz referência à “santidade” e 2) a que se refere à “soberania”. 

 Sem dúvida, o fator histórico e sociológico da escolha do nome Mary para a 

personagem pode, certamente, aludir à doutrinação que essas crianças aborígenes, quando 

retiradas de suas comunidades, recebiam nos assentamentos religiosos, nos quais muitas vezes 

eram rebatizadas. Em países ocidentais de cultura judaico-cristã, a associação do nome da 

personagem com a figura bíblica da mãe de Jesus faz-se quase imediatamente; a mulher que 

imaculada recebe em seu ventre o filho do deus de seu povo, que viria para salvá-los, e que 

ainda virgem, ascenderia aos céus, onde residiria junto ao seu filho. Mary não é uma 

personagem muito afeita à fé cristã, contudo, ela demonstra um grande interesse por uma 

hagiografia, que ela ganha no orfanato em que vivia, de título The Lives of the Saints30, 

através da qual ela adquire conhecimento a respeito das ideias de martírio e sacrifício e sua 

relação com a salvação segundo a visão católica. A jovem de dezesseis anos (na sua 

introdução no romance), fascina-se por histórias de mulheres como Santa Ágata, Santa 

Apolônia e Santa Luzia – todas brutalmente mutiladas e assassinadas por defenderem sua fé 

contra seus algozes. Esse seu fascínio por mulheres que morreram defendendo suas crenças 

pode ser interpretado como uma metáfora de si mesma, já que ao longo de todo o romance, 

Mary aceita os martírios atribuídos a ela por manter-se firme em suas convicções, quer seja 

quando mantém seus costumes aborígenes mesmo sendo reprimida pelas freiras do convento 

(JONES, 2008a, p. 68) ou quando Nicholas a agride por ela defender Stella (JONES, 2008a, 

p. 91).  

 
30 Possivelmente, a autora se refere ao livro The Lives of Fathers, Martyrs and Other Principal Saints (1903), de 

autoria de Alban Butler (1710-1773). 
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 A primeira ironia, entretanto, que identificamos envolvendo o nome da personagem se 

relaciona com a ideia “pureza”, “santidade” e “amor” que tanto ele quanto a imagem bíblica 

associada a ele carregam. Essa interpretação começa a surgir na quarta e última parte do 

romance, quando ao ser visitada por Billy e Perdita na prisão mais uma vez, após esta última 

descobrir sobre a real assassina de Nicholas, Mary diz: 

Maybe I was a foolish, eh? Back in those days I wanted to be a saint. Or like 

Annie McCaughie, pure and well loved. But I also knew that I was much 

stronger than you, Deeta. And Stella, too. I was stronger than Stella. She 

wouldn’t have survived if you’d been sent away to a home. (JONES, 2008a, 

p. 215)31 

De forma semelhante aos sacrifícios feitos pelas mulheres santas, ou pela própria 

Virgem Maria,  Mary decide aceitar as feridas que, certamente, essa situação lhe causaria a 

fim de executar o que ela acreditava ser um bem maior; assim como as santas as quais ela 

admirava, a garota demonstra acreditar que por meio de sua autoimolação ela poderia alcançar 

o nível de santidade daquelas mulheres de bravura que ela conheceu no The Lives of Saints. 

Seu corpo e identidade aborígene são docilizados através dessa receita de comportamento que 

o cristianismo a oferece: o sofrimento leva à santidade.  

Pensar nos intertextos que se constroem entre Mary e a Maria bíblica se tornam ainda 

mais interessantes quando pensamos nos estupros dos quais ambas são vítimas, sendo o algoz 

da primeira Nicholas e o da última Deus. Referimos aqui como um ato de estupro o cometido 

contra a personagem bíblica na concepção de seu filho, Jesus, dadas as circunstâncias 

narradas, principalmente no livro do evangelista Lucas, e das posições ocupadas pelos 

envolvidos nela. Nos textos cristãos é narrado que Maria recebe a visita do anjo Gabriel para 

comunicar-lhe que ela foi escolhida para ser a mãe do filho do filho de Deus (LUCAS, 1: 26-

38). Durante essa narração nota-se que à mulher não sobra a decisão de aceitar ou não tal 

gestação, resignando-se à mercê de seu s/Senhor. Ainda que se reconheça a interpretação que 

em sua resignação lê-se sua aceitação, devemos atentar que sendo o anjo uma criatura divina, 

enviada para trazer a mensagem daquele que ocupa a posição central de suas crenças 

religiosas, Maria não encontrava-se em uma posição que a permitia recusar-se, posto que 

aquela era a vontade divina já decidida. Mecanismos de poder e da dominação masculina 

estão aí inscritos no ato em que o homem com poder (aqui representado na figura maior do 

patriarcalismo: Deus) toma as decisões, invade, violenta e, em última instância, domina o 

 
31 “Talvez eu fosse uma tola, hein? Naquela época eu queria me tornar santa. Ou como Anne McCaughie, pura e 

amada. Mas eu, também, sabia que eu era mais forte que você, Deeta. Mais forte que Stella, também. Eu era 

mais forte que Stella. Ela não teria sobrevivido se você tivesse sido enviada para uma casa.” (tradução nossa) 
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corpo feminino. De modo semelhante o faz Nicholas contra Mary e, ulteriormente contra 

Martha, que como Maria engravida, as invadindo, violentando e dominando, justificado e 

autorizado, segundo seus pensamentos, pela sua posição e o poder que ela o dá. 

Outra personagem que também possui um nome de tradição bíblica é a cozinheira da 

casa dos Trevors, Martha. As duas partilham uma semelhança não apenas na fonte de seu 

nome – as escrituras sagradas do cristianismo –, mas na relação existente entre duas 

personagens do Novo Testamento: Martha e Maria da Betânia, irmãs de Lázaro e amigas de 

Jesus Cristo. Segundo Hanks e Hodges (1990) e o site Behind the Name, o nome Marta, 

deriva do aramaico א  que significa “senhora”, em português. Conforme a ,('marta) ַמְרתָּ

descrição apresentada no evangelho de Lucas, Marta era mais preocupada e dedicada ao 

trabalho doméstico, enquanto sua irmã, Maria, às contemplações da vida (BÍBLIA, Lu. 

10:38). De forma análoga, podemos ler Mary e Martha em Sorry, a primeira mais dedicada 

aos conhecimentos e descobertas espirituais e ritualísticas, ao passo que a última era 

reconhecida por sua patroa por ser uma boa cozinheira.  

Uma leitura desses nomes que se torna de maior valia para nós surge, contudo, quando 

aproximamos a interpretação dos nomes dessas duas personagens aos estupros cometidos 

contra elas. Além das razões que comentaremos, em capítulos posteriores, a respeito dos 

significados destes atos sob uma óptica sociológica, quando tomamos para considerações os 

significados etimológicos de “senhora soberana”, para o nome Mary e “senhora”, para o 

prenome Martha, tornamos possível a leitura dos crimes cometidos por Nicholas em uma 

nova camada que se encontra no nível doméstico.  

O estupro deve ser analisado como uma violência que visa em última instância 

dominar e aniquilar o/a Outro/a. Em Sorry, encontramos encenadas a paródia do estupro 

colonial – representante de todas as violências, abusos e dominações cometidos contra os 

povos aborígenes australianos – e a paródia do estupro estrutural – manifesto diuturnamente 

nos inúmeros símbolos sociais do patriarcado que violenta e viola todos os corpos femilizados 

–, a este, relacionamos o estupro, ou a dominação doméstica. Em latim, dominar e domicílio 

partilham a raiz domus, que em português significa “casa” (MONIZ, 2001. p. 238); dominare, 

palavra latina que deu origem ao verbo “dominar”, significa “submeter”, “amansar” ou 

“domesticar”, em outras palavras “tornar introduzível ao lar” ou ao dominus, “o dono desse 

lar”. Ao estuprar especificamente essas duas personagens, com nomes tão atraentes a nossa 

análise, Nicholas, conforme aqui interpretamos, busca amansar, “domesticar” e, por fim, 

submeter as jovens aborígenes a si. Seu ato é fruto de sua atrocidade e crueldade, mas também 
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de seu desespero em ser vitorioso em uma das muitas coisas que ele se sente incapaz de ser 

soberano em sua vida: o lar. 

 Pelo analisado neste primeiro capítulo, buscamos discutir pelo viés da crítica pós-

colonial o modo como Jones nos parece conscientemente tentar representar o indivíduo 

aborígene de seu país, em especial a mulher, enquanto evidencia que esse ato não pode 

ocorrer sem que haja um prejuízo, um silenciamento, uma nova violência contra eles. Assim, 

voltamos, neste primeiro momento, nossas atenções à forma como a autora australiana utiliza-

se da ironia, entre outros recursos estéticos, de maneira crítica e provocativa que propõe uma 

reflexão sobre o lugar e o papel do sujeito branco dentro de uma sociedade que coaduna com 

as violências estruturais contra os povos originários ao silenciar-se ou esquecer-se delas (ao 

tentar apaga-las). Na sequência, nos debruçaremos sobre o fenômeno do estupro, investigando 

os mecanismos de domínio de gênero e étnico-racial que operam nele, resultando naquilo que 

conhecemos como cultura do estupro. Faremos isso, a fim de investigar as diversas formas 

como esse ato encontra-se manifesto, dentro e fora do romance, e seus significados. 
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2. CORPOS VIOLÁVEIS: O ESTUPRO E A DOMINAÇÃO MASCULINA 

ó pai eu vos peço 

deixai-me sair de roupa curta 

meu pai prometei 

que no caminho violada não serei 

(Bruna Kalil Othero, Anticorpo, 2017) 

A dominação masculina exercida através de diversos instrumentos e mecanismos 

simbólicos produz identidades masculinas (ou masculinizadas) e as coloca não apenas 

opositivamente, mas em posição superior às identidades feminilizadas. Estes instrumentos e 

mecanismos são constituintes de uma forma de violência institucional e sistêmica que autoriza 

aos sujeitos classificados como superiores, um domínio sobre a identidade e sua formação, os 

direitos legais e sociais, as decisões, os desejos e os corpos dos indivíduos inferiorizados. É 

dentro deste contexto que, com o aporte teórico de Pierre Bourdieu, Lia Zanotta Machado e 

do Coletivo Não me Kahlo, entre outros, pretendemos produzir uma análise da violência 

sexual de modo a contribuir com uma compreensão mais profunda e assertiva das cenas de 

estupro, narradas em Sorry e seus significados. 

As categorias opositivas quente–frio, duro–mole, sobre–sob, alto–baixo, público–

privado, fora–dentro, direita–esquerda, dominante–dominado, sagrado–mundano, racional–

emocional entre outras, são utilizadas por Pierre Bourdieu (2018) como representativas dos 

gêneros masculino e feminino, respectivamente, dentro do imaginário da sociedade Cabila – 

que se assemelha em seus moldes estruturais de gênero às demais sociedades mediterrâneas e 

a grande parte do mundo ocidental. Essas classificações são, conforme o pensamento do 

sociólogo francês, um dos dispositivos sociais utilizados na construção e hierarquização dos 

gêneros. Elas estão construídas arbitrária e conscientemente e são aplicáveis aos caráteres 

biológicos e sociais fabricados para uma diferenciação entre os gêneros que permita que eles 

sejam separados como sujeitos agentes dominadores e sujeitados passíveis de dominação. 

Essa divisão hierarquizada de gêneros é constituída pela ordem social e, também, é 

utilizada como uma das estruturas, aparentemente, naturais constituintes dela. As estruturas 

sociais são apresentadas sob um padrão normatizador que não é senão masculino, sendo este 

visto como o sujeito-modelo (neutro) do qual o outro feminino se difere e precisa ser 

assinalado – em oposição ao masculino que o é por si só – (BOURDIEU, 2018, p. 23-24). São 

as categorias anteriormente elencadas as utilizadas, em muitas tradições culturais, para 

justificar desde a divisão sexual do trabalho e dos locais onde cada um dos gêneros pode 

circular e ocupar até a posição em que eles se encontram na vertical linha que determina que 

homens sempre devem estar acima das mulheres, quer seja nos cargos nos locais de trabalho, 
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nos meios políticos, nos altares religiosos, no ato sexual ou na postura inscrita no corpo, como 

nos aponta Bourdieu (2018, p. 46): “a submissão feminina parece encontrar sua tradução 

natural no fato de se inclinar, abaixar-se, curvar-se, de se submeter (o contrário de pôr-se 

acima de), nas posturas curvas, flexíveis, e na docilidade correlativa que se julga convir à 

mulher”. 

Ainda que possam parecer invisíveis ou serem vistas como um modus operandi sutil 

sob a ótica do senso-comum – o que nem sempre (ou muito frequentemente não) ocorre de 

maneira ingênua ou impensada, sendo muito mais um exercício das estruturas do patriarcado 

a fim de evitar uma tomada de consciência a seu respeito – essa categorização hierarquizada e 

hierarquizante entre homem e mulher (ou seguindo a tendência do argumento biológico 

patriarcal: macho e fêmea) é uma das primeiras, mais recorrente e intensa forma de regulação, 

domínio e violência contra o feminino.  

Analisamos essa relação do feminino sob o masculino em consonância com 

pensadoras e pensadores que a interligam com o que chamamos aqui de cultura do estupro. 

Incutido no imaginário social, o pensamento dominador masculino inferioriza a mulher e 

regula seu corpo mediante classificações arbitrárias sustentadas através de discursos 

biológicos e científicos (que em si estão muito imbuídos com esse pensamento dominante de 

seus observadores e locutores), que naturalizam seus efeitos e fazem com que, dentro de 

dados contextos, um grupo: 1) torne-se social e/ou juridicamente tolerante a diversas barbáries 

e atrocidades sexuais cometidas contra determinadas mulheres ou grupos de mulheres; 2) 

busque justificar esses atos ou mesmo pratique-os, embora a moral comum e/ou religiosa 

apresente-se, ambiguamente, opostas a eles.  

Visto sempre como um objeto (de produção, social ou sexual), o corpo feminino deve 

ser intermitentemente guardado e vigiado ou usado pelos homens a sua volta – que detêm sua 

posse, segundo um pensamento patriarcal. Quando solteira a responsabilidade por vigiar a 

honra feminina pertence à família, em especial, aos membros masculinos dessa que como 

homens são mais fortes e os responsáveis pela proteção do lar contra agentes externos. A 

castidade – principalmente a que socialmente se relaciona com o hímen – e “honra” da jovem 

neste caso não representam apenas o seu próprio prestígio e “valor” social, mas o de toda sua 

família. A atestação da falha e desonra comum familiar é ainda mais asseverada pelo crivo 

público quando a idade da jovem “que se perdeu” é menor. Após casada, cabe ao marido 

manter a “honra” da mulher, sendo essa honra não mais encarada como a “castidade”, mas 

como a fidelidade, então. 
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Para manter-se a importância desta preservação tanto da castidade quanto da 

fidelidade feminina, há muito, diversas ferramentas são utilizadas, como por exemplo: os 

discursos biologizantes, que tratam do controle da natalidade, da dificuldade em identificação 

ou comprovação da paternidade (este menos usual hoje com o advento dos testes de DNA) e o 

caráter invasivo do sexo para o corpo feminino; ao lado de discursos religiosos, como a 

castidade feminina e a obediência ao marido como requisitos para santidade e o sagrado 

feminino (a ideia do sexo como algo que sujaria o templo-corpo sagrado feminino com o 

pecado); e de discursos sociais que desmerecem a mulher que possui múltiplos parceiros ou 

que comete adultério, ao passo que estas mesmas atitudes são amplamente aceitas quando 

exercidas por homens. 

O fenômeno do estupro insere-se nesse contexto de regulação e objetificação do corpo 

e sexualidade feminina. A “tarefa” masculina de guardar a “honra” e o corpo feminino se 

restringe muitas vezes a apenas alguns corpos e a mesma posição que atribui ao macho essa 

tarefa, concede-lhe o direito de violá-los, quer seja como marido, noivo ou namorado; como 

pai/padrasto, irmão, primo ou tio; por ser patrão, ou simplesmente por ser homem. Lia 

Zanotta Machado, em Masculinidades e Violências. Gênero e mal-estar na sociedade 

contemporânea (2001), ao entrevistar alguns apenados por estupro, discorre a respeito da 

oposição entre os sexos e suas sexualidades e a maneira como nesse jogo há sempre uma 

objetificação do ser feminino (sujeito receptor) pelo masculino (sujeito agente do ato sexual)  

A escuta dos estupradores remete às indagações sobre a articulação entre 

masculinidade e uma concepção de sexualidade que antagoniza o masculino 

como sujeito da sexualidade e o feminino como objeto da sexualidade. 

Sujeitos e corpos femininos são controlados como se “pessoas” não fossem, 

isto é, como se fosse possível suprimir o saber sobre a sua inserção em 

relações sociais, e fossem, assim, puros corpos disponíveis. (MACHADO, 

2001, p. 2) 

A aparente ambiguidade no pensamento patriarcal que ao tempo que demanda 

vigilância do corpo feminino, autoriza violá-lo, desfaz-se diante da análise do fato de que, 

segundo este modo de pensar, o feminino não é se não um artigo a ser utilizado pelo 

masculino para seu prazer ou lucro. Não obstante as leis judiciais e a moral social e religiosa 

que condenam a violência sexual, os registros desses casos em todo o mundo continuam 

sendo altos – seja pelo aumento do número de atos de violência sexual seja pela maior 

quantidade de vítimas denunciando. Sobre essa perspectiva dúbia, assim escreve Machado: 

Ouvidos os apenados, os atos do estupro se fazem parecer como se fossem 

atos sexuais “comuns”, já que a sexualidade masculina é metaforicamente 
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pensada como a que penetra, a que se apodera do corpo do outro. O discurso 

dos apenados se assemelha a um “jogo”. De um lado, a afirmação da 

“transgressão” de uma regra, de uma lei. De outro, a afirmação de que o seu 

“erro” não deveria ser considerado uma transgressão, já que fizeram o que 

“todos os homens fazem”, ou o que “todos os homens fazem com 

prostitutas”, ou o que “todos os homens fazem com todas as mulheres: elas 

sempre dizem não, mas sempre querem”.  (MACHADO, 2001, p. 6) 

O discurso dos estupradores ouvidos pela autora é ressonante do discurso comum 

masculino, em especial, daquele em que o “não”, que é visto ora como “um charme”, ora 

como um insulto à masculinidade do agressor, torna-se uma distorcida “admissão” ao estupro. 

Nos aprofundaremos, mais adiante, nas questões concernentes aos sujeitos envolvidos nesse 

ato, os diversos significados que ele pode assumir e a cultura do estupro, além de alguns 

dados importantes acerca desta temática no cenário australiano. Antes disso, no entanto, nos 

enveredaremos em uma interpretação a respeito das intertextualidades presentes entre o título 

do romance, a história da colonização do território australiano, em especial o episódio das 

Stolen Generations – exemplo mais marcantes do estupro colonial britânico em sua ex-

colônia –, o Sorry Day e o pedido de desculpas jamais feito na narrativa.  

 

2.1 Sorry 

 Em 1997, o governo australiano publica um relatório, intitulado Bringing them Home 

que apresenta depoimentos, pesquisas estatísticas, as consequências e ponderações a respeito 

daquilo que é descrito nele como um dos assuntos mais difíceis e delicados da história 

nacional, em razão das circunstâncias em que ocorreu. Produzido a pedido do parlamento 

australiano, este trabalho constitui-se em um inquérito sobre a geração de crianças mestiças, 

retiradas de suas famílias e comunidades – que ficaram conhecidas, posteriormente, como 

Stolen Generation. O texto, apesar de seu caráter jurídico, apresenta um tom comovente, 

humanístico e parcimonioso, em razão dos pessoais, chocantes e delicados testemunhos de 

vítimas desses abusos físicos e psicológicos cometidos pelas autoridades britânicas no país 

durante o período colonial, apontando a importância de que as populações e autoridades 

australianas, em especial as brancas, reflitam e reconheçam esta política que perdurou até o 

início dos anos 1970, mas cujas marcas persistem na atualidade. Assim, já no início do 

inquérito pode-se ler: 

A verdade é que o passado está muito vivo conosco no presente, na contínua 

devastação das vidas de indígenas australianos. Essa devastação não pode ser 

abordada a menos que toda a comunidade escute com o coração e mente 

aberta às histórias que aconteceram no passado, e tendo escutado e 
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compreendido, se comprometa com a reconciliação. (HREOC, 1997, p. 4 – 

tradução nossa)32 

 No texto de Bringing them Home são apontados que se façam públicos os fatos 

concernentes a esse momento histórico e que haja um pedido de desculpas formal por parte do 

governo (HREOC, 1997, p. 246) para que, assim, sejam alcançadas compensação e cura para 

as populações indígenas vítimas de um massivo abuso. Entretanto no dia 26 de maio de 1977, 

quando o relatório é apresentado ao parlamento na Convenção de Reconciliação Australiana 

daquele ano, o primeiro ministro John Howard se recusa a pedir desculpas, recomendando que 

a população australiana não se coadune com os discursos que tentariam construir uma história 

nacional apenas através das máculas imperialistas. 

Ao enfrentar as realidades do passado [...] nós não devemos nos juntar 

àqueles que retratam a história da Austrália desde 1788 como pouco mais 

que os vergonhosos arquivos do imperialismo [...] tal abordagem será 

repudiada pela esmagadora maioria dos australianos que são orgulhosos 

daquilo que este país alcançou apesar das reconhecidas manchas na sua 

história. (HOWARD, 1997 – tradução nossa)33 

Este seu discurso foi alvo de grande repúdio da plateia de cerca de 1800 pessoas ali 

presentes que silenciosamente se levantaram e se mantiveram de costas durante o que se 

prosseguiu de sua fala. Um ano após a divulgação do relatório, contudo, uma série de 

manifestações e marchas em grandes centros urbanos do país, marcaram a data de instituição 

do National Sorry Day, em 26 de maio de 1998. A despeito dos inúmeros clamores públicos, 

vindo das populações aborígenes e não-aborígenes, pouco foi feito pelo governo australiano 

em direção a um real pedido de desculpas e tangíveis reparações aos que sofreram com as 

políticas coloniais e seus descendentes e familiares, mesmo quando em 26 de maio de 2000, 

cerca de 250 mil pessoas participaram de uma caminhada organizada pelo Council for 

Aboriginal Reconciliation na Sydney Harbour Bridge. (JONES, 2008a, p. 230). Em 2005, a 

data teve seu nome mudado para National Healing Day for All Australians, entretanto, até 

esse momento nenhum primeiro ministro do país havia oficialmente feito um pedido de 

desculpas às populações atingidas.  Somado a essa longa demora até que ocorresse esse 

pedido, notamos que a mudança do nome do feriado para National Healing Day for All 

 
32 “The truth is that the past is very much with us today, in the continuing devastation of the lives of Indigenous 

Australians. That devastation cannot be addressed unless the whole community listens with an open heart and 

mind to the stories of what has happened in the past and, having listened and understood, commits itself to 

reconciliation.” 
33 “In facing the realities of the past, [...] we must not join those who would portray Australia's history since 

1788 as little more than a disgraceful record of imperialism [...] such an approach will be repudiated by the 

overwhelming majority of Australians who are proud of what this country has achieved although inevitably 

acknowledging the blemishes in its past history.” 
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Australians (Dia Nacional da Cura para Todos os Australianos, em português) gera um 

pagamento dos indivíduos, povos e culturas vítimas das violências da colonização britânica 

em solo australiano. Ao direcionar a cura a todos, oblitera-se, por meio da não distinção, ou 

homogeneização, entre os diferentes sujeitos, aqueles que realmente sofreram com um 

processo de domínio e subalternização que durou séculos. Apenas em 13 de fevereiro de 2008 

(data em que os australianos agora celebram o National Apology Day) com Kevin Rudd, 

houve um pedido de desculpas pelas ações perpetradas pelos colonizadores britânicos. Rudd 

pediu perdão, também, em seu discurso pela recusa de seus antecessores em fazê-lo. Apesar 

desse fato, muito pouco foi feito em direção a uma real reparação das inúmeras e inestimáveis 

perdas sofridas pelas populações nativas. Seguem algumas de suas palavras: 

Nós pedimos desculpas pelas leis e políticas de sucessivos parlamentos e 

governos que infligiram profunda dor, sofrimento e perda a estes nossos 

companheiros australianos. Nós pedimos desculpas, especialmente, pela 

remoção de crianças aborígenes e do Estreito de Torres de suas famílias, 

comunidades e país. Pela dor, sofrimento e mágoa daquelas Stolen 

Generations, seus descendentes e por suas famílias deixadas para trás, nós 

pedimos perdão. Às mães e pais, aos irmãos e irmãs, por separar suas 

famílias e comunidades, nós pedimos perdão. E pela indignidade e 

degradação, assim, infligida a um povo e cultura magníficos. Nós, o 

parlamento da Austrália, respeitosamente solicitamos que este pedido de 

desculpas seja recebido no espírito em que é oferecido como parte da cura da 

nação. (RUDD, 2008 – tradução nossa)34 

É possível e evidente uma relação entre o título do romance de Gail Jones e o Sorry 

Day ou os chamados “sorry businesses” – termo utilizado pelos aborígenes australianos para 

se referir aos assuntos que concernem à morte e ao luto por aqueles que se foram em razão 

das ações de invasores europeus – o que propomos é, no entanto, uma reflexão que se 

aprofunde nos aspectos dessa explícita relação com os assuntos do Sorry Day e sobre a forma 

tardia, e a certo grau não suficiente, dessa reparação.  

Mary, tendo morrido em 1949, jamais teria assistido a nenhum desses eventos, assim 

como inúmeros aborígenes roubados de suas comunidades de origem não presenciaram tais 

fatos. Perdita sofre ao receber a notícia da morte de sua amiga na prisão, em razão de uma 

apendicite. O que parece doer na garota Keene tanto quanto a perda de sua amiga é o pedido 

 
34 “We apologise for the laws and policies of successive Parliaments and governments that have inflicted 

profound grief, suffering and loss on these our fellow Australians. We apologise especially for the removal of 

Aboriginal and Torres Strait Islander children from their families, their communities and their country. For the 

pain, suffering, and hurt of these Stolen Generations, their descendants and for their families left behind, we say 

sorry. To the mothers and the fathers, the brothers and the sisters, for the breaking up of families and 

communities, we say sorry. And for the indignity and degradation thus inflicted on a proud people and a proud 

culture, we say sorry. We the Parliament of Australia respectfully request that this apology be received in the 

spirit in which it is offered as part of the healing of the nation.” 
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de desculpas que ela jamais fizera. Assim lemos suas palavras na página 223: “I should have 

said sorry to my sister, Mary. Sorry, my sister, oh my sister, sorry” (destaque do original)35. A 

utilização do discurso indireto livre acompanhado de uma mudança na tipografia da letra, que 

parece dar destaque ou ênfase à fala da personagem, torna, mais uma vez, possível uma leitura 

que identifica a figura dos dois focos narrativos com Perdita (e também Jones), já que o trecho 

não especifica graficamente quem pronuncia essa frase: se a ainda jovem Perdita enquanto lê 

a carta enviada pela madre superiora contando sobre o falecimento de Mary, se a narradora 

heterodiegética, uma Perdita adulta, relembrando este momento ou uma voz híbrida, 

resultante do encontro dessas duas.  

Esta frase apresenta uma referência direta com uma passagem anterior da narrativa, e a 

partir dela gostaríamos de aprofundar as nossas discussões a respeito do estupro colonial e sua 

relação com o nome do romance. Durante uma visita de Perdita a Mary na prisão, lê-se: 

But although it was offered, there was no atonement. There was no 

reparation. That was the point, Perdita would realise much later, at 

which, in humility, she should have said “sorry.” She should have 

imagined what kind of imprisonment this was, to be closed against the 

rustle of leaves and the feel of wind and of rain, to be taken from her 

place, her own place, where her mother had died, to be sealed in the 

forgetfulness of someone else’s crime. Perdita should have been 

otherwise. She should have said “sorry.” (JONES, 2008a, p. 216)36 

Na passagem citada acima e na anterior, observamos a construção de duas metáforas 

de Sorry muito valiosas para nosso estudo: Perdita é quem encena parodicamente a população 

branca australiana que descende dos colonizadores britânicos, mas que tanto em sua 

nacionalidade quanto em seus modos já não é mais como seus pais, tampouco é igual aos 

povos aborígenes; Mary apresenta a paródia que remonta às Stolen Generations. Através deste 

intertexto com a realidade histórica australiana, Jones enlaça seu romance sobre o que aqui 

chamamos de estupro colonial. Suas posturas são paródicas, pois funcionam como releituras 

do passado que homenageiam e questionam, confirmam e subvertem o poder das 

representações históricas (HUTCHEON, 1993, p. 3). 

 Mary traz marcadas em seu corpo e personalidade as características dessa geração de 

crianças roubadas de suas famílias e comunidades: ela é uma mestiça, (possivelmente fruto de 

 
35 “Eu devia ter pedido perdão a minha irmã, Mary. Me perdoe, minha irmã, oh, minha irmã, me perdoe” 

(tradução nossa) 
36 “Mas embora tenha sido oferecida, não houve compensação. Não houve reparação. Este era o momento, no 

qual Perdita perceberia, humildemente, muito mais tarde que ela deveria ter dito “me perdoe.” Ela deveria ter 

imaginado que tipo de aprisionamento era aquele: estar trancada longe do farfalho das folhas e da sensação do 

vento e da chuva sobre a pele; ser retirada da sua casa, seu próprio lar, onde sua mãe morrera; estar selada no 

esquecimento do crime de outra pessoa. Perdita deveria ter agido diferente. Ela deveria ter dito “me perdoe.” 

(tradução nossa) 
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um estupro, como foi o caso de muitas outras crianças) filha de uma mulher aborígene e um 

homem branco, que foi tirada de sua mãe (que termina se suicidando, tamanha a sua tristeza) 

para ser educada dentro dos moldes ocidentais cristãos, em um orfanato que a preparou para 

servir a casas de famílias brancas na Austrália e fora dela. Quando levada até a casa dos 

Keene, ela se torna vítima de abusos físicos e sexuais por parte de Nicholas. Encontramos nos 

estupros sofridos por ela uma referência aos atos cometidos contra Stolen Children (outra 

forma como ficaram conhecidas as crianças roubadas) nas casas às quais elas eram 

encaminhadas – 14,5% das pessoas que responderam às entrevistas realizadas para a 

elaboração do documento Bringing them Home relataram terem sido vítimas de abuso sexual 

dentro dos lares de famílias brancas quando crianças, mas por não terem a quem denunciar o 

ato ou pelo descrédito que receberiam, não os tornaram público na época (HREOC, 1997). 

O ato do estupro, como vimos anteriormente, pode se configurar em diversos 

contextos e ser perpetrado por e contra diferentes pessoas com motivações variadas. Aquela 

categoria que chamamos de estupro colonial deve ser compreendida para além da ideia do ato 

sexual não-consensual cometido durante o período colonizatório por parte do 

invasor/colonizador contra o habitante tradicional/colonizado, em qualquer país ou região que 

tenha vivenciado esse processo. Pensamos nessa categoria como uma metáfora a toda 

violência física (açoitamentos, acorrentamentos, mutilações), psicológica (ameaças, ofensas), 

sexual (estupros, explorações sexuais), ideológica (destruição de objetos e territórios 

considerados sagrados), epistemológica (doutrinamentos epistêmicos e apagamento de saberes 

e cultura), institucional (encarceramentos, leis que tolhiam direitos e outras que interditavam 

livre circulação, direito a posse etc.) entre outras que foram cometidas contra povos 

submetidos ao jugo imperialista.  

Chamamos de estupro, pois, todas essas violências são executadas com o intuito de 

ameaçar, manipular, espoliar, exercer controle, dominar totalmente, invadir e em última 

instância aniquilar a existência do indivíduo violentado. O próprio espaço colonial é 

imaginado, dentro dessa visão imperial, como um corpo violável, essencialmente feminino, 

disponível para que o “cetro real/o falo do império” o “invada/penetre” mesmo contra a sua 

vontade, em busca de uma limpeza eugenista ou de uma manobra de dominação, e vivencie, 

assim, o massacre de seus indivíduos e saberes e aloje em seu ventre as sementes mestiças que 

se verterão em novas vítimas dos novos abusos paternos. 

Encontramos na narrativa diversas passagens que apresentam cenas ou indicações de 

violências perpetradas contra indivíduos membros ou grupos das populações aborígenes 

australianas. Esses atos violentos são cometidos tanto por indivíduos, a exemplo de Nicholas, 
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Stella, Vera Trevor ou mesmo Perdita, como pelas instituições governamentais e seus agentes 

representantes. Dentre essas ações, é possível identificar violências de diferentes ordens 

contra sujeitos indígenas, como por exemplo: as de 1) cunho sexual contra Martha e Mary 

(anteriormente comentadas); 2) as de ordem epistêmica; 3) as físicas; 4) as ideológicas; 5) e 

aquelas que ocorrem através dos próprios mecanismos sociais. A fim de ilustrar esses casos, 

apresentamos, nas linhas que se seguem, cenas que se mostram características destes atos 

dentro da narrativa.  

Nicholas é sem dúvida a figura que mais emblemática e evidentemente representa o 

pensamento imperialista ocidental e, assim, em suas colocações a respeito dos indivíduos 

aborígenes, sua cultura e seus conhecimentos ele exprime a superioridade que ele acredita 

possuir. Ainda no primeiro capítulo, há uma passagem, na qual essa sua visão 

epistemicamente violenta é mostrada, nela lê-se a respeito de como em seus estudos ele 

enxergava povos tribais como “não inteligentes” e primitivos (JONES, 2008a, p. 19). Além 

das agressões sexuais que perpetra contra Martha e Mary, e as violências epistêmicas contra 

suas culturas, o personagem é autor de atrocidades físicas contra pessoas aborígenes, em 

especial, a criada de sua casa, como podemos ver na passagem a seguir, retirada do nono 

capítulo:  

Unmanned by his accident, Nicholas snarled at us all, and demonstrated his 

capacity for careless brutality. Once he spilled his fiery pipe on Mary’s bare 

arm, burning a scarlet hole the size of a two-shilling piece (JONES, 2008a, 

p. 100)37 

Se em nossas análises Mary é percebida como representante de todas as populações 

aborígenes australianas abusadas e violentadas de diversas formas ao longo do período 

colonial e aquele que o sucedeu, enxergamos as marcas e os traumas em seu corpo e 

subjetividade como referências histórico-sociais. É deste modo que pensamos a doutrinação 

ideológica sofrida por Mary no convento, pelas freias, como parte do processo de docilização 

do sujeito da alteridade. Exemplo disso pode ser encontrado na narração feita sobre a reação 

da jovem nyoongar que após receber a notícia da morte da mãe, demonstra seu pesar, 

desespero e dor batendo em sua cabeça com uma pedra (naquele que parece ser o costume de 

seu povo), para ser logo em seguida repreendida pelas freiras do local que julgaram o 

comportamento como “não cristão” (JONES, 2008a, p. 68). Embora apareça com frequência 

como a maior vítima das ações violentas do colonialismo, Mary não é a única representante 

 
37  “Emasculado pelo acidente, Nicholas rosnava para todas nós e demonstrava sua capacidade natural para 

brutalidade. Certa vez, ele entornou seu cachimbo ainda fumegante no braço descoberto de Mary, queimando-o 

em um buraco escarlate do tamanho de uma moeda de dois xelins”. (tradução nossa) 
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dos povos nativos cujos maus-tratos o texto revela. No sétimo capítulo, depois de ser narrado 

que Vera Trevor desejava em seu íntimo que pudesse adotar a garota Perdita, conta-se que ela 

sentia pena dela por comportar-se como uma aborígene, sugerindo que os comportamentos 

que a criança apresentava eram inadequados (JONES, 2008a, p. 78), pois sendo branca, ela 

deveria portar-se como tal, dentro de sua visão colonialista, que denota uma marcante 

manifestação de um racismo estrutural profundamente presente naquela sociedade. 

 Um dos intertextos com os quais a autora costura seu romance, pode parecer 

apresentar-se como mais um exemplo dessa violência colonial tão viva no fluxo narrativo: a 

passagem de O Coração das Trevas (2015), de Joseph Conrad. Retirada do início do 

romance, trata-se apenas de uma descrição do início da viagem, antes mesmo de se iniciar a 

narração de Marlow, na qual lê-se 

We felt meditative, and fit for nothing but placid staring. The day was ending 

in a serenity of still and exquisite brilliance. The water shone pacifically; the 

sky, without a speck, was a benign immensity of unstained light; the very 

mist on the Essex marshes was like a gauzy and radiant fabric, hung from 

the wooded rises inland, and draping the low shores in diaphanous folds. 

Only the gloom to the west, brooding over the upper reaches, became more 

somber every minute, as if angered by the approach of the sun. (JONES, 

2008a, p. 156 – destaque do original)38 

Apesar desse se constituir em um romance que retrata a violência imperialista em 

África sob um viés ocidental, de um escritor europeu branco, conforme nos aponta a 

professora Sueli Liebig, em seu texto “Artérias Raciais no Coração do Mundo: Império e 

Impropério em Joseph Conrad e Chinua Achebe” (2012), que defende a tese de que Conrad 

demonstra uma postura que se solidariza com os sofrimentos desses povos submetidos aos 

grilhões da colonização. Sua presença no tecido textual de Sorry não poderia ser mais rica, 

posto que tanto o autor britânico quanto a australiana parecem ensaiar exercícios similares, 

nos quais através da voz e atos do colonizador, eles aparentam seguir rumo a uma 

compreensão e solidariedade com as mazelas do colonizado. Gail Jones constrói aí uma ironia 

ao atribuir, justamente, a Nicholas Keene a posse do exemplar lido no romance por Perdita 

deste que é parte do cânone inglês. Ironia maior ainda se faz quando é relatado que a 

personagem não entendeu o romance, mas que as palavras a agradaram. Sua subversão de O 

Coração das Trevas encontra um desfecho justamente nesta informação provocativa de que a 

 
38 Optamos, aqui, pela tradução de José Roberto O’Shea: “Sentíamo-nos pensativos e aptos tão-somente à 

plácida contemplação. O dia terminava na serenidade de um brilho calmo e raro. A água reluzia pacificamente; o 

céu, sem mácula, era uma imensidão benigna de pura luz; a própria névoa sobre o charco de Essex parecia uma 

gaze radiante, dependurada nos morros arborizados e drapeando as margens baixas com pregas diáfanas. 

Somente a escuridão a oeste, taciturna acima dos pontos mais altos, tornava-se a cada minuto mais sombria, 

como que irritada com a aproximação do sol” (CONRAD, 2008, p. 19) 
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personagem, leitora do livro, não entendeu a novela, assim como outros leitores, se não 

atentos, podem não enxergar os sentidos que habitam as camadas subterrâneas do texto de 

Conrad e que não ecoam as violências coloniais para reforçá-las, mas sim para fazê-las serem 

vistas e repensadas. 

Jones deixa claro em seus “Acknowledgements” seu desejo de que seus leitores 

reflitam sobre estas violências perpetradas contra as populações indígenas australianas e para 

tal, ela utiliza-se de fatos históricos (re)ficcionalizados em sua narrativa pós-moderna. Ao 

fazê-lo, traça um diálogo com as ideias de Hutcheon sobre as formas de acessar o passado 

histórico, quando esta diz: “O passado realmente existiu, mas hoje só podemos ‘conhecer’ 

esse passado por meio de seus textos, e aí se situa seu vínculo com o literário” (HUTCHEON, 

1991, p. 168). Em seu projeto de fazer essas histórias sussurradas serem vistas e ouvidas, ela 

as escreve para que elas sejam então lidas e reconhecidas. A autora tece suas linhas, dando 

indícios de que aquela se trata de uma história ficcional (o texto reflete sobre si), mas que 

aborda assuntos reais que envolvem a vida de pessoas que realmente existem/existiram. 

Quando posiciona o trauma em Perdita, o Sujeito branco, e desenha em Mary, o 

sujeito da alteridade, a figura da vítima docilizada, a autora elabora uma rica ironia em seu 

romance que ao mesmo passo que expande a narrativa do passado, reafirma seu vínculo com 

este ao retomá-lo discursivamente. (HUTCHEON, 1991, p. 164). Essa retomada é irônica ou 

paródica – para usarmos um termo do pós-modernismo – pois dá-se através de uma 

criticidade e não por um saudosismo. O aborígene é valorizado, mas nunca ocupa a posição 

central, na qual se encontra, no entanto, a narradora-protagonista branca que por sua vez 

busca, contraditoriamente, desconstrui-la, transformando-a em uma zona discursivo-

identitária fronteiriça e de conflitos. O romance reproduz os mecanismos coloniais nas 

subjetividades e atitudes de seus personagens para demarcá-los, fazê-los visíveis e, assim, 

subvertê-los. A própria figura de Shakespeare aparece, aludindo a um passado literário 

nacionalista glorioso, para ressignificar o texto em que se insere e ser, então, posta em cheque 

e ressignificada em (e sob) um novo contexto.  

Desse modo, enxergamos Sorry como um texto pós-moderno, por suas contradições, 

por seu reconhecimento das diferenças, sua pungente auto-reflexividade, sua retomada do 

passado histórico e literário, suas rupturas irônicas com os antiquados valores humanistas 

liberais e por seu posicionamento duplo paradoxal marginal e-também central. Todos esses 

são elencados por Hutcheon (1991) como caráteres distintivos e marcantes da estética e da 

política pós-moderna. Sendo o romance de Jones uma criação artística, ele não nos parece se 

apresentar (tampouco estamos o propondo ser) o elemento motriz que gerará as mudanças 
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sociais que a sociedade australiana necessita produzir em direção a uma reparação com os 

povos aborígenes e do Estreito de Torres; o que a autora molda nas linhas de seu texto são 

propostas de reflexões – ainda que limitadas, pois são criações humanas – que poderiam 

corroborar com uma nova forma de pensar que em um futuro poderia ocasionar as mudanças 

necessárias, assim como Hutcheon sugere que o próprio pós-modernismo possa fazer: 

[N]ão creio que o pós-modernismo seja essa mudança, mas pode ser que a 

pressagie. Ele pode ser uma primeira fase de capacitação em sua encenação 

das contradições inerentes a qualquer momento transicional: dentro, porém 

fora; cúmplice, porém crítico. Talvez o lema do pós-moderno deva ser: 

"Vivam as Margens!" (HUTCHEON, 1991, p. 103) 

A data do National Sorry Day é mais uma das intertextualidades (HUTCHEON, 1991) 

que a autora australiana costura implicitamente nas camadas estética (o título e o pedido de 

Perdita) e social (a importância da celebração e as reflexões oriundas dela) em seu romance. 

O pedido de desculpas (sorry) que dá título ao romance apenas acontece quando Mary já se 

encontra morta. Perdita jamais o diz diretamente a amiga. De modo semelhante até o ano em 

que Sorry foi escrito, o governo australiano não havia oficialmente emitido seu pedido de 

desculpas às populações aborígenes e do Estreito de Torres. Ainda que implicitamente 

estejam presentes no romance indicações de que esse pedido seria insuficiente – Perdita se 

oferece para retirar Mary da cadeia, assumindo sua culpa pelo crime (JONES, 2008a, pp. 213, 

215, 216) –, ele é reconhecido como o primeiro passo para o processo de cura nacional 

recomendado pela Human Rights and Equal Oportunity Comission (Comissão de Direitos 

Humanos e Oportunidades Iguais), metaforizado na recuperação da fala e cura da gagueira, 

além da superação de seus traumas.  

Ainda que acreditemos que um pedido de desculpas, oficial ou não, seja insuficiente 

para reparar ou sanar feridas de anos de violências cometidas contra os povos tradicionais, 

reconhecemos que ao menos dentro do imaginário social australiano este pedido fez-se 

necessário. Sobretudo, em razão desse discurso reconhecer – ou no mínimo não mais negar ou 

silenciar – a ocorrência desse estupro colonial que tingiu o solo do país com o sangue de 

tantos indígenas.  

A seguir, nossas atenções recairão sobre a apresentação de um breve panorama 

estatístico da sociedade australiana quanto aos casos de estupro e agressões sexuais cometidos 

contra mulheres, em especial mulheres aborígenes, a fim de analisar mais profundamente esse 

fenômeno de dominação e apagamento de gênero e raça, sobre o qual Sorry ironicamente 

discute.  
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2.2 O estupro para além de dados estatísticos 

 

Um dado que para esta pesquisa se faz bastante caro, mas que carece na esmagadora 

maioria dos relatórios sobre o assunto na Austrália é a respeito dos estupros cometidos contra 

a população indígena/aborígene do país. Das poucas pesquisas formais feitas a respeito, a que 

traz dados recentes mais relevantes e profundos é a elaborada por Jens Korff, em artigo 

escrito para seu site. Segundo o estudioso, mulheres aborígenes têm seis vezes mais chances 

de sofrerem uma violência sexual que uma mulher não-aborígene. Essa quantidade sobe para 

sete quando se trata de crianças aborígenes. A proporção de crianças que são vítimas desse 

tipo de crime no território sul-australiano dentro das reservas indígenas Aṉangu, Pitjantjatjara 

e Yankunytjatjara é de 14%, enquanto de crianças brancas neste território é de 0,12%. 42% 

dos estupros contra mulheres aborígenes na Austrália são cometidos por homens não-

aborígenes; 41% por homens aborígenes e 17% são estupros coletivos cometidos por homens 

de diferentes etnias. 

É o estudioso sobre as questões dos aborígenes australianos que nos ilumina com um 

breve, mas oportuno, panorama concernente à violência na sociedade aborígene deste país. 

Nelas ele observa, embora não nomeie da mesma maneira, o que aqui neste trabalho 

analisamos como uma profunda cultura do estupro. Os números de casos de estupro ou 

violência sexual contra jovens e crianças de todos os gêneros são muito altos e além disso o 

autor verifica uma extensa naturalização desses casos. De acordo ainda com Korff, tanto 

devido à dificuldade de superar todos os traumas oriundos das violências históricas que 

sofreram ao longo dos mais de 170 anos de colonização inglesa e dos abusos sofridos pelo 

conquistador europeu, quanto pelas negligências políticas e de saúde, as populações 

aborígenes tem experienciado crises e rupturas socioculturais, que as tem levado a entre 

outros acontecimentos a um crescimento nos índices de crimes, em particular, os de cunho 

sexual.  

Ainda de acordo com Korff, o fenômeno dos estupros dentro de comunidades 

aborígenes na Austrália dá continuidade a um ciclo de violência e a uma cultura do estupro 

que se iniciou durante o período colonial. Homens brancos – senhores coloniais –  estupravam 

suas empregadas e empregados ou expunham seus filhos a violências ou cenas desse tipo; no 

caso dos homens vítimas dessas violências, incapazes de lidar com seus traumas, encontram 

certo alívio nos recém absorvidos vícios em álcool, drogas e derivados do petróleo e no ato de 

abusar das mulheres, meninas ou meninos de sua comunidade, assim como eles foram. Estes 
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jovens, por sua vez, traumatizados repetiriam os mesmos atos e dariam prosseguimento a este 

ciclo de violência e dor entre os membros de sua sociedade.  

Há nesses atos, sem dúvida, estruturas sociais de regulação de gênero sendo operadas: 

o patrão que como o “macho dono e senhor” de suas empregadas, e também empregados, que 

via-se no direito de ser senhor também de seus corpos e sexos; dos missionários religiosos 

que como emissários de Deus, podiam abusar das crianças aborígenes que eram encarregados 

de cuidar e educar como bons cristãos; o homem trabalhador temporário que nada tinha a ver 

com aquele povo que sequer era visto como humano e, portanto, como homem podia usar de 

seus corpos; e o aborígene que como homem pode abusar daqueles que se põem inferiores a 

eles, seja quanto ao gênero, tamanho ou idade. O estupro nestes casos é, sobretudo, um ato de 

dominação de gênero, nomeadamente, uma dominação do gênero masculino sobre o feminino 

(ou ao menos dos seus elementos). E isto pode ser percebido no sentimento de vergonha 

relatados pelas vítimas, na culpabilização da mesma e na relativização da culpa do 

violentador.  

Apresentar dados e números a este respeito encontra relevância em nosso estudo 

devido ao fato de a narrativa do romance Sorry, o qual estudamos, não apenas se ambientar na 

Austrália, mas por também ter sido escrito no país por uma escritora e professora australiana. 

Acreditamos, porém, como de extrema importância pensarmos nesse ato para além de dados 

estatísticos que borram os traços das subjetividades e dos mecanismos que se encontram 

envolvidos e operam esse fenômeno. 

Assim, para mais profundamente compreendermos a construção do personagem 

Nicholas Keene – perpetrador das cenas de violência sexual no romance Sorry, as quais 

analisamos aqui – e as implicações destes seus atos, vemos suma importância em 

compreender o estupro como uma categoria de análise. Para tal, três aspectos, que estão 

intimamente interligados tornam-se relevantes e devem ser tratados para além dos dados 

estatísticos, são eles: a cultura do estupro, os sujeitos partícipes do ato de violência e os tipos 

de estupro. 

 

2.2.1 A Cultura do estupro 

A cultura de estupro pode ser definida, conforme as autoras do coletivo feminista Não 

me Kahlo, Bruna de Lara, Bruna Rangel, Gabriela Moura, Paola Barioni e Thaysa Malaquias, 

como: “uma forma de violência simbólica que consiste na justificação, na tolerância ou no 

estímulo do estupro” (LARA et al., 2016, p. 164). É uma forma de violência que opera através 
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de discursos e interditos de instituições diversas da sociedade e que com sutileza inscreve no 

consciente e inconsciente, nos corpos, posturas e expressões dos indivíduos, comportamentos 

e posições menos opositivas, ou até mais favoráveis, à violência sexual.  

O termo “estupro” deriva do latino stuprum, que significa “desonra” (em especial a 

trazida pelo sequestro ou defloração de uma mulher ou a sedução de um garoto ou rapaz 

jovem); o verbo “estuprar”, por sua vez se origina em stuprare, que era utilizado para o ato de 

deflorar, violar, forçar ao sexo. De acordo com o site Online Etymology Dictionary, a palavra 

em inglês para “estupro” é rape, que encontra sua origem no vocábulo anglo-franco raper 

(“tomar alguém a força”, “sequestrar”), que por sua vez descende do latino rapere, que 

possuía sentido similar, sendo por vezes – embora mais raramente – utilizado para o ato de 

violar alguém sexualmente. Também do termo latino rapere deriva a palavra “rapina”, que 

pode se referir tanto ao ato de roubar ou capturar algo ou alguém furtivamente ou de modo 

violento, quanto à classificação de aves carnívoras, de modo geral, de porte grande e que 

costumam atacar suas presas de forma rápida e geralmente letal. Símbolos de poder, as aves 

rapinantes, em especial as águias, são desde a antiguidade clássica grega e romana, 

representantes de deuses e imperadores. Criaturas que saqueiam, sequestram e tomam a força; 

é possível observar nas atitudes violentas do homem ante ao sexo (mas não somente), 

comportamentos análogos aos das aves de rapina, que furtivamente tomam os corpos e 

rasgam com suas garras e bicos a carne de suas vítimas. 

A identidade masculina é construída através de posições e ensinamentos de que apenas 

através da dominação e da violência física o homem pode expressar sua afetividade, 

frustrações e fraquezas (estas devendo ser manifestadas apenas quando se torna extremamente 

impossível escondê-las) e só assim pode se relacionar com o gênero (ou os gêneros) 

diferente(s)/oposto(s) ao seu. O pensamento patriarcal é engendrado na mente masculina de 

modo que, aos homens a sexualidade seja concebida como um ato essencialmente físico e 

agressivo de conquista, com a finalidade de penetrar e atingir o orgasmo (BOURDIEU, 2018, 

p. 37).  A rejeição feminina, então, quando não interpretada como um subterfúgio mulherio, 

um “charme”, é tida como uma ofensa direta a virilidade de quem a “corteja”. Como nos diz 

Machado: “O esperado é que a mulher não diga não, porque este não poderia ser denunciador 

de sua virilidade. Daí a ambiguidade de ter uma relação sexual com mulher que não o queira e 

aí um dos fulcros para a construção das estratégias para se transformar o não em sim” 

(MACHADO, 2001, p. 6). A frustração gerada pela recusa converte-se muito fácil e 

frequentemente em uma não aceitação e, não raramente, em uma agressão verbal, física ou 

sexual. Para o macho – figura central do ato da conquista sexual, dentro dessa concepção 
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patriarcal – são os seus próprios desejos que se sobrepõem aos femininos, vistos como pouco 

relevantes. Os impulsos masculinos em direção a este ato devem se assemelhar aos de um 

predador (ou ave de rapina) que domina sua presa, que passivamente, se deixa devorar. 

Este homem como sujeito opressor, que invade, penetra, toma, domina, produz, viola e 

que, ambiguamente, é o responsável por guardar toda a honra – a sua (a virilidade) e a 

feminina (a castidade) – constrói-se pelas estruturas de poder sociais. Estas no decorrer de 

longos processos de disciplinarização e regulação passam a ser percebidas (quando o são) 

como naturais ou inerentes ao modo de ser social. É dentro deste contexto que se observa a 

cultura do estupro.  

Mesmo quando afirmam “saber” que fizeram um ato de violência e 

imposição sexual, este saber é deslocado para um outro “saber” que lhes 

parece primordial: o de que tais atos sexuais estão de acordo com o 

imaginário erótico cultural de que a iniciativa sexual é masculina e o 

feminino é o objeto sexual por excelência (MACHADO, 2001, p. 6) 

 

Ao detentor do falo (física ou simbolicamente sempre presente) erétil, ou 

potencialmente erétil, é permitido e esperado que como o sujeito do ato sexual, subjugue e 

utilize do corpo objetificado feminino sempre disponível, segundo um perverso imaginário 

erótico cultural. 

Há diversas situações em que se podem observar (ou que podem ser observadas como) 

violência sexual ou atitudes violentas não consensuais, durante o sexo e que frequentemente 

dentro dos mais diversos contextos culturais são ignoradas, vistas como justificáveis ou 

paternalizadas. Algumas situações, tamanhas as suas recorrências, passaram mesmo a ser 

encaradas como naturais ou esperadas dentro de um pensamento misógino que 

simbolicamente infesta o meio social em que atua. É, conforme este senso, esperado pelo 

homem que sua namorada, noiva ou amante ceda a suas investidas sexuais e cabe a ele 

persuadi-la verbal, psicológica, emocional ou fisicamente a tal cessão, em especial para 

deflorá-la, caso ela não o deseje. Assim como, é esperado por ele que a mulher alcoolizada ou 

sedada e incapaz de tomar decisões ou se defender, esteja disponível para seu desejo, que 

mais frequentemente é de dominar e não sexual. Do mesmo modo que ele espera que a 

prostituta não recuse, sob hipótese alguma, atender a si e aos seus desejos e ordens, sejam eles 

quais forem. Ou então que sua parceira aceite e atenda ao seu apetite ainda que envolva 

circunstâncias vexatórias ou degradantes para seu corpo, imagem ou intelecto. 

Estes mesmos homens que performam tais atos poderiam sem dificuldades se 

posicionar a favor de punições severas a homens que cometem declaradamente atos de 

estupro, em especial, quando estes são contra mulheres das quais o agressor sente-se 
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possuidor, como sua parceira, filha, amiga, enteada etc. Esta postura nem sempre se origina 

em uma falsa moralidade, mas, em muitos casos, em uma ausência de uma compreensão 

crítica a respeito da noção de consentimento e da maneira como diversos atos tidos como de 

menor gravidade são da mesma maneira, formas de violências sexuais.  

Um fato mencionado anteriormente é que, ao menos socialmente, para não dizer 

juridicamente, o estupro é condenado pela grande maioria das pessoas (homens e mulheres). 

Muito embora presenciar alguém assumir cometer ou ter cometido estupros ou apoiar a ideia 

de cometê-los abertamente seja algo ainda pouco comum, em redes sociais têm-se tornado 

mais frequente relatos, comentários ou mesmo imagens com tom pretensamente jocoso nos 

quais observamos homens, e até mulheres, defenderem esse tipo de agressor ou se 

identificarem como tais. Entretanto este é, até então, um dos argumentos utilizados em uma 

tentativa de dirimir a ideia da cultura do estupro: a sociedade condena a violência sexual e 

quem as comete. Contudo os monstruosos e assustadores números de casos de estupro, vistos 

previamente, e a relativização que se faz, de modo amplo, de crimes deste cunho leva-nos a 

acreditar que vivemos imersos em uma cultura cruel que incentiva, tolera e justifica o abuso e 

subalternização de determinados corpos, quando performada por determinados sujeitos. 

 

2.2.2 Quem estupra e quem pode ser estuprada/o? 

Ao contrário da percepção social do estupro como um ato que visa a satisfação sexual 

do seu perpetrador ou que esta ação seja movida por puro desejo sexual dele, este abuso deve 

ser analisado como uma instância da dominação masculina, “um meio pelo qual a violência 

ocorre” (LARA, 2016, p. 175), ou conforme nos explana Bourdieu: “o assédio sexual nem 

sempre tem por fim exclusivamente a posse sexual que ele parece perseguir: o que acontece é 

que ele visa, com a posse, a nada mais que a simples afirmação da dominação em estado 

puro” (2018, p. 37). Não apenas o ato que por si só já se configura em extrema violência, mas 

as maneiras como este ato ocorre e os sujeitos envolvidos nele demonstram a submissão que o 

agressor, sujeito sexual (na esmagadora maioria das vezes masculino) infringe sobre sua 

vítima (quase sempre feminina).  

O impulso masculino de subjugo do ser feminino expresso pelo ato do estupro é 

apenas mais uma das manifestações da dominação produzida através dos signos físicos e 

imaginários socioculturais – a violência simbólica. Através do ato sexual o homem, usando de 

violência ou não, domina e possui a mulher. Em um comportamento que quando não é 
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extremamente egoísta – alienando os desejos, vontades e prazeres da/o outro a quem penetra –

é sádico e parece obter prazer em provocar dor. Deste modo, o lugar do homem, na cama, 

assim como nos outros âmbitos, é sobre o indivíduo feminilizado (seja este, mulher ou 

homem). É o falo (símbolo da supremacia viriarcal), segundo este pensamento, que lhe 

garante este poder, como a parte do homem que penetra o corpo feminilizado e preenche o 

vazio, ou a incompletude, física deste, representada pela vagina e pelo útero e pela ausência 

da honra, essencialmente masculina. Destarte o comportamento masculino que associa o 

melhor desempenho sexual com uma maior agressividade durante o coito. Conforme 

analisamos anteriormente, é principalmente através da violência que o homem é ensinado a 

demonstrar ou a esconder seus sentimentos. Qualquer necessidade de autoafirmação ou de 

dissimulação de uma frustração deverá ser performada por meio de atos que denotem a 

virilidade física e moral, a honra masculina, que se sustenta sobre sua força, racionalidade e, 

portanto, superioridade, em oposição à suposta fragilidade, emocionalidade e submissão dos 

sujeitos femininos. Assim nos explica o sociólogo francês: 

Se a relação sexual se mostra como uma relação social de dominação, é 

porque ela está construída através do princípio da divisão fundamental entre 

o masculino, ativo, e o feminino, passivo, e porque esse princípio cria, 

organiza, expressa e dirige o desejo – o desejo masculino como desejo de 

posse, como dominação erotizada, e o desejo feminino como subordinação 

erotizada, ou mesmo, em última instância, como reconhecimento erotizado 

da dominação. (BOURDIEU, 2018, p. 38) 

Como discutimos, brevemente em um momento anterior, as formas e ferramentas sutis 

dessa violência simbólica criam o imaginário que outorga que determinados casos de estupro 

sejam vistos como justificáveis ou mesmo que não sejam vistos como estupros. Quem são, 

contudo, aqueles a quem o “direito ao estupro” é garantido e quais são os corpos violáveis 

dentro da cultura do estupro? Lara e outros (2016) nos ajudam a iniciar a responder essas 

perguntas, afirmando que o “status da vítima e do agressor é determinante para diferenciar os 

casos que vão ser esquecidos, justificados e tolerados e os que terão maior repercussão social 

e despertarão clamor público pela punição do crime” (p. 169). Cor, classe social, idade, 

gênero, orientação sexual, localização geográfica e mesmo o histórico sexual da vítima e do 

agressor são encarados como fatores decisivos para o julgamento social (e, por vezes, o 

jurídico) de casos de abuso sexual. 

No primeiro volume de sua Encyclopedia of Victimology and Crime Prevention 

(2010), os professores norte-americanos de Direito Criminal, Bonnie S. Fisher, e de 

Criminologia, Steven P. Lab, ao tratarem sobre alguns mitos sociais concernentes ao estupro 
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argumentam sobre como mesmo para algumas vítimas, a configuração de um ato sexual 

violento como estupro torna-se difícil, devido aos estereótipos aplicados a ele, tais como o 

fato de a vítima dever estar ferida em razão da resistência que ofereceu ou o agressor ser 

sempre um desconhecido. Estes padrões aplicados, dentro do imaginário popular, ao que é o 

estupro, conforme indicam os autores, são em muito responsáveis pela dificuldade de 

identificação de atos sexuais forçados que não ocorrem deste modo como violências sexuais, 

o que, consequentemente, fará as/os agredidas/os menos propensos a procurar as autoridades. 

(FISHER; LAB, 2010, p. 746). Estes estereótipos são, em essência, constituídos dentro do 

pensamento dominante, o qual acredita que o sujeito masculino por sua superioridade e direito 

“adquirido” (leia-se socialmente construído e naturalizado como inato) possa forçar corpos 

feminilizados, que a ele “pertençam”, ao ato sexual. 

Neste trabalho nos dedicamos a observar a maneira como os mecanismos simbólicos 

patriarcais agem na construção das identidades masculinas e femininas as posicionando em 

polos opostos de dominador e dominada, respectivamente, e deste modo autorizam o primeiro 

a diversas formas de abusos e violências sobre a última. 

Embora haja um número de indivíduos do gênero masculino que enxerguem na 

imagem do estupro o crime hediondo no qual ele se configura, pode-se encontrar entre estes 

mesmo sujeitos, aqueles que o cometem. São nestes casos, então, aplicados alguns 

dispositivos para racionalizar psíquica e socialmente a ambiguidade desta conduta. O 

principal dispositivo discursivo utilizado por esses agressores e por aqueles que com eles 

concordam é a neutralização do ato, apontada por Gresham Sykes e David Matza (apud 

FISHER; LAB, 2010). Este discurso utiliza-se, por sua vez, de três técnicas para invalidar a 

acusação – ou a culpa –: negação de dolo físico, negação da responsabilidade do agressor e 

negação da vítima (FISHER; LAB, 2010, p. 747). 

Para as vítimas que decidem denunciar um caso de violência sexual, após todo o 

sofrimento provocado pelo trauma, um calvário ainda deve ser trilhado até que seu relato seja 

lavrado e comprovado. A vítima será ouvida e questionada sobre detalhes do ato (o que 

muitas vezes potencializa o estresse que se vivencia após a violência, por fazê-la rememorar 

um evento que é muito danoso a sua psiquê) e, então, passará por um exame de corpo de 

delito que investigará possíveis marcas de violência e/ou luta corporal em seu corpo. Caso não 

sejam identificados tais sinais físicos, muito dificilmente o inquérito será levado adiante (e 

pelo julgamento social, o veredito já será dado). O que parece ser ignorado aí são todos os 

casos em que durante a prática a vítima não teve oportunidade de defesa, quer tenha sido por 

ter ficado atônita, por estar sob efeito de álcool ou drogas ou por acreditar (ou ter sido 
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convencida) de que aquela era sua obrigação para com o sujeito que a agride, quer seja por ser 

esposa/o, filha/o, enteada/o ou por estar sendo paga pelo serviço. As/os profissionais do sexo, 

particularmente, são personagens frequentes dessas situações, já que em diversas vezes o 

cliente que as/os violenta, alega que aquelas agressões faziam parte do combinado ou da 

performance contratada, portanto o ocorrido não se tratou de estupro, mas apenas de um caso 

sexual. Dessa forma estaria invalidada a acusação da/o profissional do sexo – figura a quem 

pouca ou nenhuma credibilidade é socialmente atribuída –, salvando e mantendo incólume a 

honra e moral masculina.  

As definições da honra masculina e virilidade se confundem no imaginário social com 

força e racionalidade. Todavia, como apontou Zanotta Machado (2001), uma narrativa usada 

não com pouca frequência por alguns apenados por estupro por ela entrevistados era a de que, 

no momento do crime, eles foram tomados por algo que desconheciam e se mostraram inábeis 

para resistir. O homem, sob esta ótica idealizada patriarcal, é forte em todas as situações mais 

prosaicas do dia a dia e essa força não precisa se explicar como ou porque é, porém, com 

relação a seus impulsos sexuais, sua força torna-se pertinentemente questionável. Nas 

palavras da autora: 

Assim, macho mesmo, do ponto de vista sexual é fraco, ou seja, não se 

segura. A virilidade supõe, assim, no mais profundo do impensado, isto é, do 

que é vivido como natural, a disponibilidade total para a realização da 

atividade sexual e está associada ao lugar simbólico do masculino como 

lugar da iniciativa sexual. (MACHADO, 2001, p.7) 

Com isso, o homem nega sua responsabilidade diante do ato que cometeu. Ele não foi 

mais do que uma vítima do fato de ser homem e, por isso, incapaz de controlar esse impulso 

monstruoso que o leva a até mesmo executar determinadas ações sem sequer estar consciente 

delas. Uma vez que tenha sido sexualmente provocado, o macho converte-se em uma 

irrefreável força sexual. É uma expressão comum a esses casos a de que a culpa deva recair 

sobre a mulher que provocou a libido masculina; ainda que ela tenha mudado de ideia quanto 

ao prosseguimento do sexo. 

A última técnica discursiva é a que está mais intimamente relacionada com a violência 

simbólica e submissão do indivíduo abusado e visa neutralizar a culpabilidade do agressor, 

negando a vítima, isto é, negando que o indivíduo agredido pode ser tomado como vítima 

dadas as circunstâncias sociais em que ela/e se encontra. Os acordos sociais estabelecidos 

pelo matrimônio ou pela contratação de um serviço sexual, por exemplo, são imaginados 

segundo uma concepção patriarcal como um consentimento irrevogável dado ao marido, 
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namorado, amigo etc. ou ao cliente. Assim sendo, o marido que mantém relações sexuais com 

a/o parceira/o sem seu consentimento não estaria cometendo estupro, posto que dentro das 

normas dessa lógica a violência é uma parte privada da vida em casamento, na qual nem 

mesmo os familiares podem intrometer-se. Cabe apenas ao marido, “educado para dominar e 

possuir corpos femininos”, assegurar as decisões e regular seu patrimônio garantido com os 

laços matrimoniais (GOMES, 2018, p. 6).  

É inegável, entretanto, que alguns casos de violência sexual que se tornam públicos 

causam grande impacto e comoção, produzindo um coral massivo que exige uma devida 

punição ao agressor. Tais casos são, contudo, medidos por crivos sociais que se baseiam em 

categorias, que mencionamos anteriormente, como: classe, gênero, idade, cor, orientação 

sexual, histórico sexual e localização geográfica.  

Pessoas negras, indígenas ou aborígenes figuram como as maiores vítimas de estupros 

nas pesquisas realizadas, que aqui mencionamos. Violências desse tipo cometidas contra 

mulheres pobres de regiões mais periféricas do país costumam chocar menos o grande público 

que aquelas cometidas contra mulheres ricas ou celebridades. Há exceções, como: o estupro 

coletivo cometido por quatro adolescentes com idades entre 15 e 17 anos e um adulto de 40 

anos, contra quatro garotas com idades em torno de 15 e 17 anos na cidade interiorana de 

Castelo do Piauí (190km de Teresina) em 2015, quando as garotas foram amarradas e 

amordaçadas, sexualmente violentadas, atiradas de uma altura de mais de dez metros e depois 

apedrejadas na cabeça, levando uma delas a morte, por exemplo. A regra, no entanto, nos 

aponta que quando não são feitas por pessoas famosas, denúncias de estupro costumam 

comover uma menor parcela da atenção popular ou mesmo levar a um questionamento à 

credibilidade da vítima e sua culpabilização. Estupros cometidos contra crianças e idosos 

contabilizam-se como exceções a essa regra também; o impacto produzido por denúncias 

feitas por mulheres e homens adultos e adolescentes é bem menor, em particular se esses já 

tiverem uma vida sexual ativa e isso for de conhecimento público.  

Denúncias de agressões sexuais tendem a ser frequentemente interpretadas como 

justificativas apresentadas pela vítima que se arrependeu do intercurso ou do consentimento 

dado – consentimento este que dentro do imaginário patriarcal, uma vez dado é irrevogável, 

concedendo ao homem totais direitos sobre o corpo do outro. É dentro desse imaginário 

patriarcalista que se constrói a figura da “vítima ideal” (LARA e outras, 2016), sendo esta: 

uma mulher jovem, em situação vulnerável e virgem ou possuindo apenas um parceiro fixo. 

Às mulheres que se encaixam dentro desse perfil, e muitas vezes apenas a elas, é atribuída, 

social e judicialmente, uma credibilidade inequívoca quando denunciam seus estupradores. 



81 

 

 

Estupros cometidos contra homens (geralmente homens homossexuais) costumam, do mesmo 

modo, aturdir menos a população. Isso se deve à muito difundida crença de que um homem 

não pode ser estuprado (mesmo que a legislação penal preveja casos como este). Há diversas 

situações em que certos homens são colocados em uma situação de inferioridade ante a 

imagem social do “macho exemplar”. Corpos gays são dentro da lógica misógina cultural 

vistos de maneira análoga ao corpo feminino e, deste modo, subalternizados.  

O corpo tem sua frente, lugar da diferença sexual, e suas costas, sexualmente 

indiferenciadas e potencialmente femininas, ou seja, algo passivo, submisso, 

como nos fazem lembrar, pelo gesto ou pela palavra, os insultos 

mediterrâneos contra a homossexualidade (BOURDIEU, 2018, p. 37) 

As narrativas dos estupros cometidos por Nicholas Keene, em Sorry – sobre as quais 

tratamos no capítulo anterior e retornaremos mais a seguir –, nos apresentam exemplos dessa 

relativização da culpa e o direito ao estupro aqui discutidos. Embora o personagem, a 

princípio, aparente aplicar algum juízo negativo aos seus atos, ele passa, em seguida, a 

justificá-los como pertinentes e devidos graças a sua posição de homem e branco, estando 

assim autorizado a possuir os corpos femininos que estejam a sua disposição ou não, em 

particular os corpos aborígenes femininos. Os abusos sexuais cometidos pelo personagem 

podem ser encaixados dentro das categorias estupro conjugal e, principalmente, estupro 

colonial.  

 

2.2.3 Sobre os tipos de estupro 

Como discutimos até o momento, o estupro, ou a violência sexual, representa socio-

culturalmente um mecanismo da violência simbólica e da dominação masculina sobre os 

gêneros feminilizados e, portanto, – dentro do imaginário criado neste contexto – 

subalternizados.  

O ato de estupro realiza superlativamente a ruptura entre sujeito e objeto da 

sexualidade. O interdito do corpo feminino em nome de uma relação social, 

é suprimido face à afirmação unívoca do feminino como puro objeto. Torna 

hiper-real a divisão entre “ter” ou “não ter” o “órgão erétil” que se apodera 

sexualmente do outro, e “ser sujeito social e sujeito da ação sexual” ou “não 

ser sujeito social e sujeito da ação social”. O estupro é a realização da 

performance da anulação da vontade do outro [...] (MACHADO, 2001, p. 6) 

Embora seja a função primeira deste ato – subjugar e inferiorizar o outro estuprado – 

quando performado por determinados sujeitos contra determinadas vítimas em dados 
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contextos, ele assume características diferentes e funções específicas. Deste modo, 

distinguimos aqui dois tipos diferentes de estupro, os quais identificamos dentro do romance 

estudado, sendo eles: estupro conjugal e o colonial. Ainda que neste trabalho nos 

restringiremos a analisar apenas duas formas de estupro, mencionaremos aqui, brevemente, 

algumas outras formas identificáveis dessa violência, como, por exemplo: o estupro coletivo 

(aquele cometido por um grupo de agressores, simultaneamente, contra uma ou mais vítimas), 

o estupro corretivo (que ocorre, principalmente, contra mulheres homossexuais, com a 

intenção de “corrigir seu desvio à norma sexual”); estupro punitivo (cometido, geralmente, 

por um agressor do convívio diário da mulher, no intuito de, na concepção do agressor, puni-

la por alguma ação sua); estupro virtual (ocorre, na maioria das vezes, por meio de chantagens 

ou ameaças cibernéticas que tentam forçar a vítima a ter algum contato íntimo com o 

perpetrador, seja virtual ou fisicamente); estupro de guerra (aquele no qual as vítimas são 

mulheres, civis ou militares, agredidas sexualmente por soldados de tropas rivais, visando 

humilhar e enfraquecer moral e psicologicamente seus inimigos); estupro contra profissionais 

do sexo (é aquele que acontece em sets de filmagem de filmes pornográficos, no qual o(s) 

ator(es) e/ou produtor(es) ultrapassa(m) cláusulas contratuais e força(m) a atriz participante a 

algum ato ou situação contra a sua vontade ou autorização ou contra prostitutas, que são 

forçadas a um ato sexual não consensual ou alguma situação vexatória ou humilhante, 

também contra sua vontade, antes, durante ou após a prestação do serviço);  estupro eugenista 

(este em muito se relaciona com o colonial e de guerra e é perpetrado com a justificativa de 

“limpeza/purificação racial” de um grupo social de indivíduos por outro que se julga superior 

em suas concepções); estupro carcerário ou prisional (é o cometido dentro de instituições 

coletivas de encarceramento, vigilância ou de saúde; nele, o agressor usa da vulnerabilidade 

da vítima – seja por sua prisão ou por encontrar-se em um estágio de debilidade física ou 

mental que a impeça de se pronunciar contrariamente ou se defender do assédio sexual).  

Embora tenhamos tratado (e retornaremos ao assunto), mais adiante, a respeito de duas 

formas de estupro neste trabalho, apresentamos aqui uma sucinta definição de ambos a título 

de esclarecimento: o estupro conjugal é aquele que ocorre dentro do casamento, o qual 

segundo uma visão patriarcal autoriza ao marido totais direitos sobre o corpo de sua esposa. 

Compreendemos essa forma de estupro não apenas como a agressão sexual, mas também 

como a dominação sobre o corpo, o desejo, a imagem e a autoimagem, a psiquê e também 

sobre o direito de escolha da mulher pela utilização de métodos contraceptivos. O estupro 

colonial, por sua vez, constitui-se em um exemplo mais complexo na acepção que aqui 

fazemos dele – como discutido no início desse capítulo –, pois alargamos seus limites 



83 

 

 

conceituais para além do ato sexual não consensual cometido pelo colonizador contra o outro 

colonizado (frequentemente feminino) e o redesenhamos para englobar todas as formas de 

dominação, subalternização e, por fim, de aniquilação perpetradas durante o período colonial. 

Arrojamos esse conceito com tal maior abrangência, em razão de compreendermos que a 

colonização é um fenômeno simbólica, política e esteticamente masculino que age sobre os 

corpos feminilizados. 

Ainda que diversas em seus locais de ocorrência, agressores e intenções, todas essas 

formas de estupro (e as demais que possam ser identificadas e aqui não elencadas) apresentam 

semelhanças quanto à forma como suas vítimas são tratadas e como estes atos são (não-)vistos 

e a relativização da culpa de seu(s) agressor(es) dentro de uma rede hegemônica de valores 

morais (GOMES, 2018). Discorreremos mais detalhadamente, a seguir, sobre o estupro 

conjugal e o colonial à luz das cenas de violência sexual descritas no romance Sorry.  

 

2.3 Nicholas Keene e a Dominação Masculina 

Gail Jones narra no segundo capítulo, na primeira parte do romance, a noite de núpcias 

e primeiro contato sexual entre os jovens recém-casados, Nicholas e Stella Keene: 

They arrived at a modest whitewashed building, wooden-panelled and set on 

low stilts, called, somewhat grandiouslly, the Continental Hotel. That first 

night, lying together beneath the high flimsy cone of mosquito net, Nicholas 

tried to reason with his wife, but ended up hitting her. Stella instantly 

quietened. The bed they shared, enclosed against the tropical night and its 

streams of buzzing life, was sweltering and forlorn. It represented the world 

made brutal, another entrapment. Stella wept before she performed her 

wifely duty. Later sticky with sweat and sexual fluids, aware of the smarting 

pain that had overtaken her face, she woke in the middle of the night, 

released herself from the net, and sat alone, on a hard chair, softly reciting 

sonnets (JONES, 2008a. p. 28)39 

A narrativa de Sorry é constantemente tensa, desde o seu princípio, porém esta é uma 

das passagens em que o romance adota tons ainda mais escuros e sangrentos. Contraposta à 

imagem de Londres e seus tradicionais cafés, como os que Stella frequentava com sua irmã, 

Margaret, e em um dos quais conheceu seu marido, Nicholas, uma das primeiras imagens da 

 
39 “Eles chegaram em uma modesta construção toda branca feita de madeira sobre palafitas baixas, chamada, um 

tanto quanto pretensiosamente, Hotel Continental. Naquela primeira noite, deitados juntos sob o cone alto e 

frágil de um mosquiteiro, Nicholas tentou persuadir sua esposa, mas acabou golpeando-a. Stella se calou 

instantaneamente. A cama que eles partilhavam, fechada contra a noite tropical e sua rajada de vida barulhenta, 

era sufocante e infeliz. Ela representava o mundo brutalizado, outra prisão. Stella chorava antes de realizar seus 

deveres matrimoniais de esposa. Mais tarde, grudenta com suor e fluídos sexuais, ciente da dor pungente que 

cobrira seu rosto, ela acordou no meio da noite, se livrou do mosquiteiro e sentou-se sozinha em uma cadeira 

dura, recitando poemas baixinho.” (tradução nossa) 
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Austrália, apresentada pela narradora, é um lúgubre quarto de hotel, onde o casal passa sua 

noite de núpcias. É dentro deste cenário, que foge ao que poderia ser esperado pelo imaginário 

romantizado de muitas noivas e noivos, que Stella se vê forçada a realizar seus deveres 

matrimoniais de esposa. Após seu, aparente, fracasso em convencer sua esposa a ter relações 

com ele, Nicholas a agride fisicamente, o que a deixa incapaz de resistir a suas investidas.  

A violenta experiência deixa na mulher, dores não apenas físicas, mas também 

psicológicas, como podemos notar no que é narrado no parágrafo seguinte do romance: “In 

her own ears her voice sounded plaintive and full of loss. It sounded shabby, as if she had 

suddenly aged, become one of the women she had seen in London living beneath shadowy 

bridges, with their lives in string bags and their wits asunder. It made no sense.” (JONES, 

2008a, p. 28)40. A forma como Stella Keene percebe sua voz (uma metáfora para a maneira 

como ela percebe a si mesma) após o abuso sofrido, a comparando às vozes de mulheres que 

perderam sua razão ou dignidade e viviam alheias à sociedade, denota as marcas psicológicas 

que o ato do marido lhe causou. Esse estupro, somado ao comportamento frequentemente 

violento e às agressões físicas de Nicholas parecem colaborar para o agravamento do quadro 

psíquico da personagem no decorrer da narrativa.  

O comportamento de Nicholas, no entanto, está longe de ser um quadro isolado da 

literatura. Estupros cometidos dentro do matrimônio figuram como uma prática bastante 

frequente e, como ocorre com quase todas as outras formas de estupro, costuma apresentar 

uma marcante relativização da culpa do agressor, dado seu status de cônjuge. Dentro de um 

imaginário social misógino e dominador, o matrimônio autoriza ao marido direitos ao corpo e 

às individualidades da mulher que se sobrepõem aos dela própria. Gomes (2018) elabora a 

este respeito: 

Essa concepção de corpo feminino como território do macho faz parte dos 

valores patriarcais que centralizam o poder no marido. Ao se casar, a mulher 

estava com o destino assegurado pela força e virilidade do marido, 

responsável por prover a casa. Tal lógica da regulação de gênero é fundada 

pela soberania do sujeito masculino, segundo a qual ele é educado para 

dominar e possuir corpos femininos. (p. 81) 

Consonante às ideias de Bourdieu e Machado, o crítico e professor brasileiro observa a 

dominação masculina sobre o corpo feminino – o biopoder patriarcal – como uma das 

instâncias de controle de performatividade de gênero e sexualidade e da violência de gênero 

 
40 “Aos seus próprios ouvidos sua voz soava lamentosa e perdida. Soava gasta, como se tivesse envelhecido 

repentinamente, se tornando uma daquelas mulheres que ela vira em Londres, vivendo embaixo de pontes 

escuras, com suas vidas dentro de bolsas baratas e suas mentes à parte. Sua voz não fazia sentido.” (tradução 

nossa) 
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que as sociedades ocidentais assistem. Produzindo sua análise sobre a obra As parceiras, de 

Lya Luft, Carlos Magno Gomes refina este pensamento ao discorrer a respeito da prática do 

estupro no interior de matrimônios, em especial os arranjados, como uma estratégia para 

padronizar, disciplinar e domesticar – tornar dócil – o corpo e a sexualidade da mulher de 

maneira punitiva e regulamentadora (GOMES, 2018, p. 83). Buscando um domínio sobre a 

mulher, o homem visa a soberania sobre o único espaço o qual é permitido que ela transite – o 

doméstico –, segundo a visão do patriarcado. Dominando Stella, Nicholas acredita que será 

capaz de ser o senhor em sua casa; disciplinando o corpo e a mente da esposa através da 

mudança forçada, das agressões, internações e do estupro, ele anseia uma superioridade que 

teme não possuir. 

Embora Nicholas violente sexualmente sua esposa apenas uma vez, ao longo do 

romance até sua morte, o etnólogo inglês comete agressões sexuais ainda contra mais duas 

personagens: Martha e Mary. Aqui compreendemos que o estupro contra Stella anuncia estes 

dois que, porém, apresentam características diferentes; eles são, ao lado de outras formas de 

violência cometidas contra os aborígenes no romance, uma das facetas do estupro colonial. 

Essas agressões sexuais (estupros fáticos) cometidas contra essas personagens não são, no 

entanto, o primeiro estupro que Nicholas comete contra elas, uma vez que sua posição, visão 

interpretativa e tentativa de domínio através da descrição das culturas e populações 

aborígenes, que antecedem esses atos, configuram-se em um estupro epistemológico. 

Após a agressão sexual sofrida por Stella, é Martha a vítima seguinte de Nicholas. 

Enquanto sua esposa encontra-se internada em um hospital na cidade de Broome para tratar, o 

que parece ser, uma depressão pós-parto e sua filha recém-nascida é cuidada pelas criadas de 

Vera e Freddie Trevor – as aborígenes Sal e Daff –  no casebre dos Keenes, Nicholas decide 

passar alguns meses na casa dos seus vizinhos, onde se encontravam as pessoas que por ele 

eram tidas como adultos racionais, em vez de voltar para “ the bawling and the chatter and the 

black women, limp and sprawled on the floor of his shack, acting as if they owned it” (JONES, 

2008a. p. 40)41. É neste período de permanência com os amigos que o aspirante a antropólogo 

violenta Martha. 

At the Trevors’ Nicholas discovered that he could force the cook, Martha, 

and that she would not tell. All the white men did it; he felt manly and 

justified. At first he put his hand over her mouth, and watched her dark 

terrified eyes as he pushed hard into her. He made threats to kill her if she 

ever told. But gradually, he reasoned, Martha simply knew what to do; she 

 
41 “a gritaria e falatório das negras, jogadas e esparramadas no chão de seu casebre, agindo como se fossem 

donas dele” (tradução nossa) 
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believed his murderous threats and was sure to remain silent. Nicholas liked 

to pull her head back by its tangled hair and feel that he penetrated so that he 

hurt her, Martha was fifteen or sixteen years old and a wonderful cook, good 

as any, the Trevors claimed, in a civilised household. When, a few months 

later, Vera Trevor discovered that Martha was pregnant, she was sent away, 

down South, with few questions asked. (JONES, 2008a. p. 40-1)42 

O relato da agressão cometida por Nicholas demonstra temas aqui, anteriormente, 

discutidos como: a misoginia e o sexismo cultural, que dentro do imaginário masculino lhe 

outorgam a invadir os corpos vistos e postos como subalternos; assim como um sexismo e 

dominação que ultrapassam a categoria gênero e interseccionam com categorias como cor, 

etnia e origem. É sobre estes aspectos que o estupro colonial precisa ser entendido: uma 

violência que não é apenas sexual e física, mas ideológica e cultural que perpassa as esferas 

de gênero, raça, etnia e origem simultaneamente.  

Robert C. J. Young, em seu trabalho Colonial Desire: Hibridity in theory, culture and 

race, utiliza o termo colonial desire (desejo colonial) para denotar o que ele aponta como uma 

presença de um erotismo por parte do branco dominador, ou marca de sexualidade, no 

racismo do sexo XIX, em especial em contextos coloniais. Em suas palavras: “A repulsa que 

escritores normalmente expressam quando descrevem outras raças, particularmente as 

africanas, é, contudo, frequentemente acompanhada em outros pontos, de igual ênfase, por 

vezes aparentemente inadvertida, na beleza, atração ou desejo pelo outro racial” (YOUNG, 

1995, p. 91). Segundo as ideias do teórico pós-colonial britânico, para além de uma beleza 

estética, uma beleza erotizada encontra-se dentro dos argumentos de discursos racistas 

coloniais. No mesmo sujeito objetificado no qual o colonizador encontra seu alvo de repulsa, 

violência e dominação, ele encontra paradoxalmente um alvo de desejo exótico/erótico. O 

autor corrobora com ideias de outros autores e apresenta a ligação entre raça, cultura e sexo, o 

que permitiria a criação, dentro do imaginário colonial, de um corpo fetiche – subalternizado 

e erotizado, desejado e temido, violentado e intocável – aproximando-se, assim, do que 

Bourdieu veio a chamar de “dominação erotizada” (BOURDIEU, 2018). 

Martha e Mary apresentam-se para Nicholas como corpos abjetos, pelos quais, ao 

menos não explicitamente, ele não demonstra sentir nenhuma atração. Contudo elas e seus 

 
42 “Na casa dos Trevors Nicholas descobriu que ele poderia forçar a cozinheira, Martha, e que ela não contaria. 

Todo homem branco fazia isso; ele se sentiu viril e justificado. A princípio ele pôs a mão sobre sua boca e 

assistiu seus olhos aterrorizados enquanto ele empurrava com força dentro dela. Ele ameaçou matá-la se ela 

contasse. Gradualmente, ele se convenceu, contudo, que Martha simplesmente sabia o que fazer; ela acreditava 

em suas ameaças de morte e com certeza ficaria em silêncio. Nicholas gostava de puxar sua cabeça para trás por 

seus cabelos embaraçados e sentir que a penetrava até machucá-la. Martha tinha quinze ou dezesseis anos e era 

uma excelente cozinheira, “boa como qualquer outra em uma casa civilizada”, os Trevors diziam. Quando, 

alguns meses mais tarde, Vera descobriu que Martha estava grávida, ela foi mandada longe para o sul sem 

muitas perguntas.” (tradução nossa) 
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corpos são as vítimas de seu ato de violência – uma postura que reencena os comportamentos 

e visões assumidas pelo colonizador europeu, conforme Aschcroft que argumenta que “a ideia 

da própria colonização se fundamenta no discurso sexualizado do estupro, penetração e 

fecundação, embora a subsequente relação do colonizador e do colonizado seja 

frequentemente apresentada através de um discurso que evoca um exotismo sexualizado” 

(2007, p. 36 – tradução nossa)43. Dentre os corpos inferiorizados, disponíveis ao macho, 

branco, culto, forte e dominador que ele incorpora em si, em suas perspectivas, são as duas 

jovens aborígenes seus alvos. Além da posição de dupla (ou tripla) subalternização que elas 

ocupam, a perversidade psicológica e majoritariamente física de sua ação – “Nicholas gostava 

de puxar sua cabeça para trás por seus cabelos embaraçados e sentir que a penetrava até 

machucá-la” – e a escolha dele por elas, entre todas as mulheres a sua volta, faz-nos 

enquadrar o ato do homem como além de um movimento que busca satisfazer de forma 

violenta e deturpada seus desejos, ou sobrepor-se, punindo e doutrinando o gênero oposto ao 

seu (o que pensamos que o abuso sexual contra Stella represente), as violências que Nicholas 

comete contra Mary e Martha são, sobretudo, estupros coloniais que visam representar a 

dominação fetichizada e erotizada do homem branco colonizador sobre o corpo feminilizado e 

subalternizado aborígene. Assim como ao tentar dominar o corpo de Stella, o personagem vise 

imperar no ambiente doméstico, ao submeter as garotas nyoongars a violências sexuais e 

físicas, o Sr. Keene ensaia submeter a terra a si mesmo. Os corpos violados de Martha e Mary 

personificam a Austrália invadida pela Inglaterra; Nicholas, o estudioso inglês branco, 

representa o colonizador britânico que penetra sua recém descoberta colônia, e o estupro 

metaforiza toda esse massacrante processo histórico que dizimou, separou comunidades e 

famílias, destruiu locais sagrados e maculou corpos, memórias, saberes e culturas, deixando 

profundas marcas até hoje. Quando ele as estupra, seu principal objetivo não é atingir seu 

prazer sexual, mas destruir suas subjetividades. Ao estuprá-las, ele mimetiza todo dominador 

britânico que ao chegar na Austrália “rapinou” todos os “corpos violáveis” ali presentes, não 

buscando uma satisfação erótica, mas uma aniquilação daqueles indivíduos.  

Ao longo deste capítulo, visamos discutir sobre o fenômeno do estupro investigando 

sua utilização como um mecanismo de dominação, aniquilação e apagamento não somente de 

gênero, como também de raça e etnia. Abrimos nossas discussões, com uma leitura do título 

do romance Sorry que nos levou a compreender a intertextualidade irônica que Gail Jones 

 
43 “The idea of colonization itself is grounded in a sexualized discourse of rape, penetration and impregnation, 

whilst the subsequent relationship of the colonizer and colonized is often presented in a discourse that is redolent 

of a sexualized exoticism.” 
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estabelece entre o título de sua obra e o caso das Stolen Generations, enxergando desde as 

ações colonizatórias até as omissões e silenciamentos atuais do governo e da sociedade como, 

aquilo que aqui chamamos de estupro colonial. Esse debate apenas abre nosso estudo a 

respeito do estupro, que se desenrola quando nos dedicamos a observar quais são os 

mecanismos internos desse ato e quais são os sujeitos que são autorizados social e/ou 

legalmente a cometê-los e quais são tomados como corpos passíveis de violação, formando o 

que conhecemos como cultura do estupro. Esses exames nos auxiliaram na produção de uma 

leitura mais aprofundada da subjetividade e das agressões do personagem Nicholas Keene 

contra Stella, Martha e Mary, as entendendo como uma metáfora que representa ou 

parodicamente ensaia dentro do texto a dominação masculina e ocidental sobre o sujeito 

feminilizado e da alteridade. 
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3. ENTRE SUSSURROS, MEMÓRIAS E A VOZ DE UM BARDO 

Look around: 

see how alive it gets all around –  

At death! Alive! 

Speaks true, who speaks shadows.  

(Paul Celan, Selections, 2005) 

Após as discussões e análises feitas nos capítulos anteriores a respeito 1) dos estudos 

pós-coloniais, suas intersecções e contribuições para os estudos literários e de que maneira 

podemos aplicá-los à análise da obra estudada e uma relevante interpretação intertextual dos 

nomes dos personagens e sua relação com a construção de suas subjetividades  e 2) do estupro 

como uma tecnologia de dominação colonial e de gênero, além de uma leitura da(s) 

metáfora(s) que se contrói(oem) ao redor  o título do romance, nos dedicaremos neste capítulo 

a um estudo de outros aspectos relativos à economia interna – o caráter estético do texto, 

dentre estes: a intertextualidade, a referencialidade com os textos de Shakespeare citados, e os 

significados  que a voz, suas interrupções e a literatura apresentam. Para o desenvolvimento 

deste capítulo, contaremos, principalmente, com as contribuições de trabalhos de Linda 

Hutcheon, Umberto Eco e Tiphaine Samoyault. 

As interpretações aqui apresentadas apenas tornam-se possíveis uma vez aceito o 

caráter contraditório e paradoxal do romance pós-moderno e de sua estética – conforme 

defende Hutcheon em sua Poética do Pós-modernismo (1991) e em seu artigo “La politica de 

la parodia postmoderna” –  uma vez que sob a luz dessa perspectiva, percebemos no Sorry, de 

Jones, a construção de um romance pós-moderno que fornece uma paródia que remonta e faz 

referência à tradição literária e a narrativas da história canônica, as questionando, 

“reficcionalizando”, acusando e, assim, as rasurando, através do foco narrativo , dos nomes 

dos personagens e dos intertextos construídos com as obras de Joseph Conrad e William 

Shakespeare, por exemplo. 

 

3.1 Um bardo inglês em Sorry 

 Um aspecto especial de Sorry a ser analisado é a intertextualidade (HUTCHEON, 

1991) que sua autora constrói com outras obras literárias, autores e mesmo com 

acontecimentos históricos. Ao longo do tecido de seu romance, Gail Jones costura com linhas 

de um certo número de obras literárias e cinematográficas, como: os dois primeiros versos do 

poema 341 de Emily Dickinson (JONES, 2008a, p. 207); os filmes The Maltese Falcon (1941), 
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de John Huston (JONES, 2008a, pp. 211-2) e Rebecca (1940), de Alfred Hitchcock (JONES, 

2008a, pp. 188-9); um trecho do romance O Coração das Trevas (1902), de Joseph Conrad 

(JONES, 2008a, pp. 156-7), e uma menção ao espírito lendário de uma mulher que aparecia em 

Broome (JONES, 2008a, p. 119), oriundo do livro Those who remain will always remember: 

an anthology of Aboriginal Writing (2000), editado por A. Brewster, A. O’Neil e R. van den 

Berg. Para este estudo, optamos, no entanto, por nos dedicar aos diálogos que a autora 

australiana cria com textos shakespearianos, devido a maior importância e recorrência destes 

dentro da narrativa. 

Ao longo do romance, podem ser encontradas dezesseis citações diretas e alusões a 

obras do autor inglês William Shakespeare, dentre estas encontram-se trechos de sete 

tragédias – A Tempestade, O Conto de Inverno, Hamlet, Macbeth, Otelo, Rei Lear e Ricardo 

II – e três poemas – os sonetos “XIX”, “L” e “LV”. Embora a vocalização das obras deste que 

é tido como um dos maiores nomes da literatura inglesa se dê pelas personagens Stella e 

Perdita, passagens de seu texto são empregadas tanto para exprimir sentimentos dessas quanto 

para descrever personagens – como acontece com os nomes, conforme analisamos 

anteriormente, mas também na caracterização moral de alguns deles. Em nossa reflexão a 

respeito dos intertextos entre os dois autores, nos dedicaremos, a princípio, às epígrafes, para 

após tratarmos dos sonetos citados no romance e então das outras citações. Para tais 

observações contaremos, principalmente, com os conceitos de ironia e paródia discutidos por 

Linda Hutcheon (1991, 2005), mas também com a abordagem feita por Tiphaine Samoyault 

(2008) e Umberto Eco (2003) a respeito desses fenômenos além das ideias de intertexto e 

intertextualidade, também por eles discutidas. 

 

3.1.1 Antes dos sussurros: as epígrafes. 

Em Sorry, há quatro epígrafes introduzindo cada uma das quatro partes nas quais se 

encontra dividida a história de Perdita e sua família, sendo a primeira retirada da tragédia O 

Conto de Inverno e as outras três de Macbeth.  A epígrafe é, conforme afirma Michele 

Hanoosh (apud SAMOYAULT, 2008, p. 65), especialmente cara à paródia na medida em que 

se cria entre o texto citado e o texto “que cita” um jogo de ressignificação. Uma vez inserida 

dentro do novo contexto que se apresenta na nova obra literária a citação da epígrafe não só 

adquire novos significados, como também atribui significados adicionais ao texto em que se 

inclui (sem, diretamente, misturar-se). 
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A citação de Shakespeare que funciona como epígrafe da primeira parte (capítulos um 

ao cinco) é parte do monólogo de Antígono, encontrado na terceira cena do terceiro ato d’O 

Conto de Inverno, no momento em que ele sob as ordens de Leontes, leva Perdita ainda bebê 

para a costa da Boêmia para que lá ela morresse. Pesaroso por sua sinistra missão, o homem 

discorre a respeito do que ele acredita ser o fantasma de Hermione que o visitara na noite 

anterior, dizendo: “thy mother Appear'd to me last night; for ne'er was dream So like a 

waking. To me comes a creature, Sometimes her head on one side, some another: I never saw 

a vessel of like sorrow, So fill'd and so becoming” (SHAKESPEARE, apud JONES, 2008a, p. 

13)44. O tom pesado trazido pela passagem – e na tragédia como um todo – imprime-se ao 

longo dessa parte inicial do romance. É nessa primeira parte do texto, onde nos são 

apresentados os passados de Stella e Nicholas, como eles se conheceram na Inglaterra e as 

circunstâncias que os levaram para a Austrália, o estupro contra Stella e contra Martha, o 

nascimento e rejeição de Perdita, a introdução de Mary à história, o início da doença de Stella 

e o assassinato de Nicholas – sendo esta, inclusive, a primeira cena do romance.  

 Nossa hipótese de leitura das epígrafes e citações presentes em Sorry é sempre o de 

uma “paródia”, ou um “desvio do modelo” (SAMOYAULT, 2008). Como comentamos 

anteriormente, o texto citado já não se encontra mais no texto citante com os mesmos 

significados, tampouco este último terá os seus significados possíveis de serem interpretados 

sem as modificações de sentido que aquele colado acima de si. Deste modo, relacionamos a 

imagem do fantasma de Hermione, descrito por Antígono, o fantasma que sussurra em súplica 

não apenas pela vida de sua filha ou a batiza, com o(s) fantasma(s) da memória de Perdita 

sobre si e sobre seus pais, no romance de Jones. Aqui, nos afastamos da imagem mítico-

espiritual presente em Shakespeare para alcançar a ideia da memória como um fantasma, 

relacionando a ela duas passagens do romance australiano.  

Ainda no primeiro capítulo, a narradora homodiegética dará início ao seu relato sobre 

as vidas de seus pais antes de seu nascimento e o faz se referindo às dificuldades de construir 

uma narrativa sobre aqueles que habitam no passado, da seguinte maneira: “How to gather, 

quietly and honourably, all that is now scattered? How to reanimate the dead as if they were 

human after all, not symbols, or functions that I must somehow deal with, not flimsy puppet 

 
44  “tua mãe me apareceu na última noite, pois nunca tive um sonho assim tão próximo do estado de vigília. 

Aproximou-se-me um vulto que a cabeça balouçava para um lado e para outro. Nunca vira um vaso de tristeza 

assim tão cheio e de aspecto de tanta dignidade”. (SHAKESPEARE, 2009. p. 42) 
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cutouts trimmed to my purpose?” (JONES, 2008a, p. 16)45. Essa passagem se aproxima, por 

sua vez, do que é narrado no primeiro parágrafo do segundo capítulo sobre as referidas 

dificuldades de se contar a história de seus pais devido aos inúmeros sentimentos que aí se 

envolvem, reascendem e se transformam, tornando esta, uma tarefa árdua de se realizar: 

It is difficult now to know what words might truly report them. Parents are 

recessed within us, in memory, in feeling, in ways we sometimes know best 

at faltering, precarious moments. [...] There is fond reminiscence and fickle 

recall; there is the freight of unsaid grievances and encumbering sorrows; 

there is stupefied infantilism and the persistence of their power. And more, 

perhaps, there is our faint speculation as to their indweling lives: what lusts 

and frustrations, what cruelties and kindnesses, what dreams avowed, 

enacted or disavowed. We are puzzle-headed when we think of them. We are 

always subordinate. The cartoon they make for us can never be adequately 

drawn. In any case, some elusive dimmension attaches to the imagining of 

lives that existed before we did, and to those, of course, no longer still alive. 

Telling stories, even in a whisper, carries this insufficiency (JONES, 2008a, 

p. 26)46. 

A imagem dos pais de Perdita trazida através de sua memória, nas duas passagens 

assemelha-se à fantasmagórica figura que visitara Antígono. Os três (Stella, Nicholas e 

Hermione) mortos, metafórica ou fisicamente, apresentam-se aos personagens (Perdita e 

Antígono) como frágeis espectros (“vaso”, “como se eles fossem humanos” e “instáveis”) 

envoltos em tristezas e incertezas (“tristeza” e “sofrimentos”). A cabeça do fantasma de 

Hermione que era vista ora de um lado ora de outro, como uma marionete (“puppet” em 

inglês) alinha-se com o movimento desempenhado pelo intento da narradora de se dirigir 

tanto ao seu presente quanto ao seu passado. 

A epígrafe da segunda parte do romance (do capítulo sexto ao nono) é retirada de uma 

fala do médico, da peça Macbeth, feita à camareira, na primeira cena do quinto ato. Na 

ocasião, o personagem testemunha Lady Macbeth, em estado de sonambulismo, balbuciar 

alguns dos hediondos atos que ela comete junto ao seu marido. O trecho é o que segue: “Foul 

whisperings are abroad. Unnatural deeds Do breed unnatural troubles; infected minds To their 

 
45 “Como reunir, silenciosa e honrosamente, tudo que agora está espalhado? Como reanimar os mortos como se 

eles fossem humanos no fim das contas, não símbolos ou solenidades com os quais eu deva lidar, não frágeis 

pedaços de marionetes recortados ao meu propósito?” (tradução nossa) 
46 “É difícil saber, agora, quais palavras podem verdadeiramente descrevê-los. Pais estão suspensos dentro de 

nós, na memória, nos sentimentos, em formas que, às vezes, só conhecemos melhor em momentos de hesitação e 

incertezas [...] Há reminiscências afetuosas e memórias instáveis; há a carga de sofrimentos não ditos e tristezas 

sobrecarregadas; há o infantilismo entorpecido e a persistência do poder deles. E mais, talvez, haja nossa frágil 

especulação sobre suas vidas interiores: quais desejos e frustrações, quais crueldades e gentilezas, quais sonhos, 

eles declararam, encenaram ou repudiaram. Nós ficamos intrigados quando pensamos neles. Estamos sempre 

subordinados. O esboço que eles nos fazem nunca consegue ser adequadamente desenhado. De qualquer modo, 

alguma dimensão esquiva se conecta ao ato de imaginar as vidas que existiram antes de nós, e àqueles, claro, que 

não mais vivem. Contar histórias, mesmo através de um sussurro, traz em si esta insuficiência.” (tradução nossa) 
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deaf pillows will discharge their secrets;” (SHAKESPEARE apud JONES, 2008a, p. 63)47.  

Identificamos uma íntima conexão dessa citação com o último trecho do sexto capítulo, onde 

é contado como Perdita testemunhou certa noite seu pai violentar Mary. 

One night Perdita woke from deep sleeping to hear strange sounds. The door 

of her father’s room was ajar, so that a wedge of thin sallow light streamed 

in towards her bed. Perdita rose and half-sleep walked to peer through her 

father’s doorway. Nicholas was hurting Mary. She saw the humped form of 

her father’s back and heard him grunting and pounding, and she could hear 

from the shadow beneath him the sound of Mary softly weeping. (JONES, 

2008a, p. 72)48. 

Este é o primeiro relato de um estupro contra esta personagem no romance – mas o 

terceiro que Nicholas comete. Nós nos atemos, no entanto, à descrição das reações de Perdita, 

quando a narradora descreve que ao não compreender o que estava acontecendo 

(possivelmente devido a sua pouca idade), a garota se vira para a parede e apenas fecha os 

olhos. 

Perdita was not really sure what it was that she saw, what night vision had 

visited, bent into shapes and sounds, a dream perhaps, uncertain, askew, 

incomprehensible. She retreated to her bed. She did not want to know. She 

turned her face to the wall and shut her eyes tight. What witness was this, 

that Perdita could not bear to contemplate? What palpitation of the heart, 

what sense of panicked strangulation, was she suppressing behind her tightly 

closed eyes? Perdita was frightened. The night was dark. With her eyes 

closed there was an extra darkness she could sink her witnessing into. 

(JONES, 2008a, p. 72-3)49. 

Os simbólicos atos de Perdita ao fechar olhos e silenciar-se, são paralelos dos tomados 

pela população branca australiana quando das atrocidades cometidas contra os povos 

indígenas durante o período colonial. Assim, torna-se possível enxergar a paródia que Jones 

constrói à citação de Macbeth. Perdita se levanta da cama, em um estado similar ao de vigília 

e por não entender o que ocorria com Mary ou por temer qualquer que fosse o nefasto ato de 

Nicholas, ela retorna para cama e esconde a violência de sua visão. Estes atos parodiam tanto 

 
47 “Murmúrios malignos se espalham; atos desnaturais // Geram problemas inaturais; consciências infectas // Aos 

seus travesseiros surdos liberarão seus segredos.” (SHAKESPEARE, 2008. p. 99)” 
48 “Certa noite Perdita acordou de um sono profundo ao ouvir sons estranhos. A porta do quarto de seu pai estava 

entreaberta, de modo que um uma tênue luz amarelada chegava até sua cama. Perdita levantou e meio-

adormecida caminhou para espiar pela porta de seu pai. Nicholas estava machucando Mary. Ela viu a curva das 

costas de seu pai e ouviu-o grunhindo e batendo, e ela pode ouvir no escuro sob ele o som de Mary chorando 

baixinho.” (tradução nossa) 
49 “Perdita não tinha muita certeza do que viu. Que visão noturna a visitara vertida em forma e sons, um sonho 

talvez, incerto, torto, incompreensível. Ela voltou para cama; não queria saber. Virou-se para a parede e fechou 

bem os olhos. Que testemunho foi este que Perdita mal pôde comtemplar? Que palpitação no peito, que sensação 

de estrangulamento pelo pânico ela estava suprimindo por trás dos seus olhos bem fechados? Perdita estava 

horrorizada. A noite era escura. Com seus olhos fechados havia uma escuridão extra na qual ela podia mergulhar 

o que ela testemunhou.” (tradução nossa) 
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os de Lady Macbeth – que apenas inconsciente consegue expressar a culpa que sente pelo 

sangue das vítimas de seus ardis em suas mãos – quanto os atos do médico – que mesmo 

testemunhando a confissão de um crime se mantém silente e vira seus olhos para a parede. A 

romancista australiana subverte a voz do bardo inglês ao atribuir a culpa e o sentimento que 

vem dela não a quem comete o crime (Lady Macbeth), mas naqueles que, conscientemente ou 

não, tornam-se cúmplices, e assim, perpetuadores da violência (o médico e Perdita).  

 A terceira parte do romance compreende dos capítulos dez ao quatorze e nela 

encontra-se o relato do assassinato de Nicholas (ou o que a narradora se lembra ou revela 

dele). É ainda nessa parte que se narra sobre Mary sendo levada para uma instituição 

carcerária, o início da vida de Stella e Perdita sozinhas, a solidão vivenciada por esta última e 

por Billy após seu afastamento da amiga aborígene e o ataque aéreo japonês à cidade de 

Broome. Esta seção do romance é introduzida por outra citação da tragédia de Macbeth, na 

qual o personagem Malcom, na terceira cena do quarto ato, diz: “Let us seek out some 

desolate shade, and there Weep our sad bosoms empty” (SHAKESPEARE, apud JONES, 

2008a. p. 101)50.  

 Sendo o assassinato de Nicholas a primeira descrição feita no capítulo que se segue a 

essa epígrafe, a interpretação que aqui produzimos do intertexto paródico que Jones constrói 

com o texto shakespeariano é a de que o “pranto” que se busca aliviar sob certa “sombra 

desolada” não é oriundo do violento ato que traz fim à vida de Nicholas, mas do vazio que 

permeia a vida dos personagens do núcleo central da história desde o encarceramento de 

Mary. 

 É quando Malcom, chefe de Fife, e o príncipe McDuff, da Escócia, chegam à 

Inglaterra, buscando refúgio e proteção contra as tiranias e crueldades de Macbeth, que o 

primeiro profere as palavras que Jones cita para introduzir a parte três da história dos Keene. 

É legível aí uma relação com os ataques japoneses, à Austrália em 3 de março de 1942, na 

cidade de Broome (JONES, 2008a, p. 142) e ao território insular americano do Havaí, no dia 7 

de dezembro de 1941 (JONES, 2008a, p. 122), narrados no romance. Após a chegada das 

notícias dos ataques a Pearl Harbor, Stella e Perdita Keene, assim como outras famílias, 

decidem se mudar para Perth (cidade mais ao sul do país) temendo um possível bombardeio 

(que, de fato, veio a acontecer) a Broome. A cidade meridional australiana representa para as 

mulheres Keene, neste momento do romance, o que a Inglaterra representa para Malcom e 

McDuff, ou seja, proteção contra os horrores de uma guerra que se personificam 

 
50 “Procuremos alguma sombra desolada e lá // Aliviemos nossos corações em pranto” (SHAKESPEARE, 2008. 

p. 86) 
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metaforicamente em um homem: Nicholas, para Stella e Perdita, ou o rei Mcbeth, para os 

personagens de Shakespeare.  

 Gostaríamos de nos dedicar aqui, contudo, como indicamos mais acima, a uma leitura 

que aponta o distanciamento de Mary como a causa para tais “sad bosoms” (algo como 

“corações em pranto”, em português). Na noite em que Mary entrega-se à polícia pelo 

assassinato de Nicholas, a narradora constrói um cenário escuro, no qual as palavras 

“darkness” e “night” (“escuridão” e “noite”, respectivamente) são usadas para descrever tanto 

o caminho pelo qual a garota nyoongar seria encaminhada quanto a paisagem ao redor e no 

interior da casa de sua família, como pode-se ler a seguir: 

Light from a kerosene lamp streams out of the open door of the shack: 

everyone present notices how unevenly it wavers, noting that the fuel is low, 

and they will soon be left in darkness [...] The girl Mary is with the 

policemen: she is quiet and compliant. She sits between them in the front 

seat for the long ride into the darkness. The little white girl watches as they 

drive away [...] Mary does not look back. Mary looks into the night, 

tunnelled by headlights that catch at animal eyes, ruby glints, vague darting 

things, and the trunks of trees that appear to swerve, again and again, into 

deadly near-collision. (JONES, 2008a p. 104-5 – destaque nosso)51. 

O que é narrado, principalmente, sobre Perdita e seu amigo e vizinho, Billy Trevor, 

depois da partida de Mary diz respeito à tristeza e solidão que os dois passam a vivenciar, pois 

sem a jovem aborígene eles acabam por se afastarem também, o que aumenta ainda mais seus 

sentimentos de desolação. Assim nos conta a narradora sobre a pequena menina Keene: 

“Perdita sensed at this moment an overwhelming loneliness: Mary gone, her mother angry, no 

one to talk to” (JONES, 2008a, p. 109)52. No capítulo seguinte, nota-se semelhante tristeza por 

parte do mais novo dos Trevor, quando a narradora homodiegética descreve seus sentimentos 

diante da forma como o garoto se encontra:  

I longed for Billy’s companionship, but he seemed to withdraw. I saw him 

staring at the sky, as if to read meaning there, or lying with his face on the 

dirt, compelled by the wriggling life of some tiny creature. In his own 

anguish, and missing Mary, he became more pathetic and more than usually 

disassociated. I watched him drag sticks behind him, leaving trails in the 

sand, and I wanted nothing more than to walk by his side, to hold his restless 

 
51 “A luz de uma candeia de querosene fluía da porta aberta do casebre: todos ali presentes notam como ela 

tremula irregularmente, percebendo que o gás está acabando e que em breve eles seriam deixados na escuridão 

[...]A garota Mary está com os policiais: ela está quieta e condescendente. Ela se senta entre eles no banco da 

frente para a sua longa viagem rumo à escuridão. A garotinha branca assiste enquanto eles vão embora no carro 

[...] Mary não olha pra trás. Mary olha em direção à noite, cavada pelos faróis dianteiros, que nos olhos dos 

animais, cintila vermelho como coisas sem formas disparadas, e os troncos das árvores que surgem para se 

desviar, de novo e de novo, em quase-colisões mortais.” (tradução nossa) 
52 “Perdita sentiu neste momento uma imensurável solidão: Mary havia partido, sua mãe estava nervosa, ela não 

tinha ninguém para conversar.” (tradução nossa) 
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hands, to still his blueberry lips and dry his eyes each time he broke into 

sobbing. (JONES, 2008a, p. 113)53. 

Ambos personagens sentem profundamente a ausência da amiga que foi encarcerada, 

encontram-se tomados pela tristeza que sentem e percebem-se envoltos por uma escuridão 

que a claridade de Mary parecia espantar. Contudo para além da infelicidade trazida pela 

ausência da amiga, há a culpa que ambos personagens sentem, em Perdita, suprimida pela 

amnésia dos acontecimentos da noite do assassinato, em Billy, explícita na mudança de 

comportamento que o jovem apresenta; sua mente precisa lidar com o choque de testemunhar 

um assassinato cometido por uma de suas grandes amigas e com sua parcela de 

responsabilidade (ainda que sua capacidade de comunicação fosse muito limitada) na prisão 

de Mary. A citação de Macbeth é, assim, ressignificada em Sorry, apresentando a sombra 

desolada não mais como apenas o abrigo que se precisa encontrar em um momento de 

perseguição e infelicidade, a exemplo de uma guerra ou uma morte iminente, mas como a 

tristeza na qual os personagens Perdita e Billy são obrigados a viver por não poderem ter mais 

sua amiga próxima a eles e por (in)conscientemente serem corresponsáveis por esse tão 

injusto distanciamento. 

 A última parte do romance, por fim, é introduzida pela seguinte fala de Lady Macbeth, 

presente na quinta cena do primeiro ato: “Your face, my thane, Is as a book where men May 

read strange matters. To beguile the time, Look like the time...” (SHAKESPEARE apud 

JONES, 2008a, p. 145)54. É nesta seção do romance que se localiza o vigésimo primeiro 

capítulo, no qual se descobre que Perdita é a real assassina de seu pai. A essa revelação 

relacionamos a epígrafe posicionada por Jones no início dessa seção de seu texto. A autora, 

através dessa citação, subverte os significados de sua narrativa, conforme aqui lemos, 

metaforizando na subjetividade da jovem Keene o posicionamento assumido pelos 

descendentes do colonizador que ora permitiram/permitem (e por vezes forçaram) que 

indivíduos aborígenes continuassem sendo vítimas de inúmeras injustiças e atrocidades ora se 

recusaram/recusam, voluntária ou involuntariamente, a assumir a sua responsabilidade 

histórica pelos atos cometidos contra eles. 

 
53 “Eu ansiava pela companhia do Billy, mas ele parecia se esquivar. Eu o via olhando para o céu como se ele 

lesse algum significado lá, ou deitado com o rosto na poeira hipnotizado pela sinuosidade da vida de alguma 

criatura minúscula. Na sua própria angústia e falta de Mary, ele se tornou mais patético e ainda mais 

desassociado que o normal. Eu o assistia arrastar gravetos atrás dele, deixando trilhos na areia, e não queria nada 

mais que andar ao seu lado, segurar suas mãos inquietas, acalmar seus lábios chorosos e secar seus olhos a cada 

vez que ele se abria em lágrimas.”  (tradução nossa) 
54 “Seu rosto, meu Chefe, é um livro onde os homens // Podem ler propósitos sinistros. // Para enganá-los // 

Pareça-se com eles...” (SHAKESPEARE, 2008, p. 25) 
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 Os “propósitos sinistros” que Lady Macbeth identifica no rosto de seu amado e que ele 

deve dissimular, tem seus sentidos modificados, se aplicando, então, às violências cometidas 

pela protagonista – o assassinato (em legítima defesa) de seu pai, o silenciamento (ainda que 

não deliberado) diante da acusação e prisão de Mary e a ausência de um pedido de desculpas 

–, que mimetizam as cometidas pelos povos brancos na Austrália. A perda da memória dos 

fatos ocorridos na noite do crime remete à postura do Sujeito branco europeu que finge 

esquecer ou se esforça para não lembrar de sua herança do cruel episódio da colonização.  

 Ainda que, à primeira vista, as epígrafes presentes na narrativa de Jones aparentem 

desempenhar um papel estético e estilístico, quando mergulhamos em uma camada mais 

profunda de interpretação, notamos que elas são aí inscritas – e deste modo desviadas quanto 

aos seus significados – para estabelecer um novo jogo com os signos produzidos no próprio 

tecido do romance. Elas não devem ser lidas em separado e isoladas do texto principal, mas 

pensadas como um recorte que já não possui (ou não apenas) o significado que detinha no 

texto original, mas um novo após costurado (ou colado) no texto que é inserido. Trataremos 

um pouco mais a este respeito, a seguir, ao abordarmos as outras citações do texto de 

Shakespeare trazidas pela autora australiana. 

 

3.1.2 Everything one needs to know about life55: o que Shakespeare tem a dizer. 

 Como dito anteriormente, a presença de Shakespeare nas linhas de Sorry ultrapassa os 

espaços das epígrafes das partes nas quais o romance se divide, para ocupar também o interior 

da narrativa – além do nível dos significados – no processo da construção da subjetividade das 

personagens e mesmo na fala destas. Esse intertexto relaciona-se principalmente com duas 

personagens: Stella e Perdita Keene, sendo construída com a primeira uma relação mais forte 

(predominando nas três primeiras partes do romance), já com a última, as conexões 

intertextuais preponderam na última parte da narrativa, principalmente, durante seu 

tratamento de fala.  

As citações ao texto shakespeariano são, aqui, compreendidas como inseridas em um 

romance pós-moderno devendo assim, portanto, ser observado o caráter paródico presente 

nelas – de forma semelhante como fizemos com as epígrafes. Gail Jones, não apenas re-

escreve as palavras do bardo inglês em sua obra, mas as transpõe e as subverte de modo a 

atribuir-lhes novos significados ou para questioná-las. Nos parágrafos que seguem, 

 
55 “Tudo que alguém precisa saber sobre a vida”. Referência à fala de Stella contada pela narradora na página 39 

de Sorry. 
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buscaremos explicitar de que maneira a autora australiana reutiliza três sonetos e citação de 

sete tragédias de Shakespeare para transmitir sentimentos e estados de espírito das duas 

personagens supracitadas quer seja de forma mais direta quer seja de maneira paródica e 

alegórica. 

É no quarto capítulo que vemos a primeira citação direta a um trecho de uma das 

tragédias de Shakespeare, mas gostaríamos de nos atentar, primeiramente, ao que é dito pela 

narradora algumas linhas abaixo dessa citação quando Stella expressa a importância que o 

autor tem para ela.  

Stella declared that this speech, and others like it, were about ‘the big 

questions.’ She told her daughter that everything one needed to know about 

life was contained in a volume of Shakespeare; that he was all-wise, 

incomparable, the encompasser of every human range (JONES, 2008a, p. 

49)56.   

Para além dos sinais de uma controversa violência epistemológica presente na 

metonímia desta cena de um romance que se compreende como pós-colonial (como 

comentado no primeiro capítulo), é a partir da reprodução dessa fala da personagem que 

iniciamos nossas discussões sobre este assunto. Ao lado dela, duas outras passagens tornam-

se relevantes para nosso ponto de vista e ambas se relacionam mais especificamente a Perdita 

e sua mais iconoclástica postura diante da paixão de sua mãe por Shakespeare. No parágrafo 

que segue a citação acima pode-se ler: “Even as a child Perdita knew this to be false. She 

stepped out into the dazzling light of Australia; she saw [...] all this huge unelaborated life, 

told her there was more on heaven and earth than was dreamt of by Mister Shakespeare.”57 

Além do claro e direto questionamento à colocação feita por sua mãe, se fabrica a partir da 

indagação da jovem, uma sutil ironia, fruto da impli-citação (SAMOYAULT, 2008) do 

famoso trecho de Hamlet, na quinta cena do primeiro ato: “Há mais coisas no céu e na terra, 

Horácio, Do que sonha a tua filosofia.” (SHAKESPEARE, 2014, p. 28). Se no texto original, 

o príncipe Hamlet desafia a racionalidade do amigo Horatio, pedindo-o que acredite no 

fantasma que lhes aparece, no romance, Jones parodia o escritor inglês ao colocar sua 

personagem, Perdita, a desafiar a hegemonia epistemológica contida na sua obra.  A narradora 

prossegue no parágrafo seguinte, dizendo: 

 
56 “Stella declarou que este discurso, e outros como esse, eram sobre ‘as grandes questões.’ Ela disse a sua filha 

que tudo que alguém precisava saber sobre a vida estava contido em um volume de Shakespeare; que ele era 

sábio, incomparável, capaz de abarcar todas as variações humanas.” (tradução nossa) 
57 “Mesmo ainda sendo uma criança, Perdita sabia que isso era falso. Ela saiu de casa sob a luz ofuscante da 

Austrália; ela viu [...] toda essa imensa não elaborada vida a dizia que havia mais entre o céu e a terra do que 

sonhara o Senhor Shakespeare.” (tradução nossa) 
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There were dreaming spaces Mandjabari knew of, and oldman Dauwarrngu 

names, and then there were all the unremarked, simple and non-noble 

feelings, the taste of warm water dribbling from a canvas bag, the silky air of 

early evening shining with nickel-glow, the floaty feeling indulced by 

hearing Aboriginal songs by firelight, and the rhythm of the clap sticks, 

repeating, and the words, the Language, drifting and braiding, drifting and 

braiding and dissolving into darkness, like wind, like forgetting. Small 

questions, Perdita thought. There were small questions here. Or perhaps – 

the idea subversively filled her head – there were different big questions. 
(JONES, 2008a, p. 50 – destaque do original)58 

Somada a esta passagem, a narração feita sobre os primeiros anos da garota na escola 

corrobora com os questionamentos feitos por Perdita a respeito da hipervalorização que Stella 

faz de seu autor predileto, ao passo que ela descobre que naquele meio “Shakespeare was not 

as important as her mother had tediously proclaimed.” (JONES, 2008a, p. 153)59. O que 

podemos, dessa forma, notar é que na construção de seu romance pós-moderno, a autora de 

Sorry lança mão de uma profunda ironia que transpõe aquele que é visto como um dos 

maiores e mais canônicos signos da nação inglesa e da Englishness (BOURDIEU, 1996): 

William Shakespeare. Fazendo isso, Jones concatena uma estratégia de contra-discurso que 

alegoricamente deforma a posição hegemônica e imperial inglesa simbolizada pela figura do 

bardo de Stratford-upon-Avon (BELLEFLAMME, 2015). Stella Keene é a representante 

textual, a personificação desse “modo de ser inglês” no tecido da narrativa. Essa sua 

hipervalorização do dramaturgo inglês e a maneira como ela pretere, idolatra e idealiza a 

cultura inglesa e a própria Inglaterra em detrimento da Austrália (para onde ela não desejava 

ir, pois a imaginava como um lugar hostil, primitivo e selvagem), sua cultura e povos é mais 

uma marca da violência epistemológica expressa na obra (ao lado da figura do etnólogo, 

representada por Nicholas). 

 Ainda que seja através das palavras do autor inglês que Jones possibilite a Stella 

buscar refúgio de suas agruras e que, também, exerça algumas de suas violências contra sua 

filha e contra os aborígenes, é citando seu trabalho que a autora ironiza a efígie da 

Englishness, acenando em direção à fragilidade e falibilidade dessa construção.  Tal ironia 

ocorre em mais de um caso, entretanto, gostaríamos de iniciar com aqueles oriundos da 

 
58 “Havia espaços dos sonhos que Mandjabari e o velho Dauwarrngu sabiam a respeito. Havia até mesmo coisas 

que seu pai sabia, com nomes complicados, e então havia todos os não percebidos, simples e não nobres 

sentimentos; o gosto de água morna pingando de uma bolsa de lona; o ar macio de um reluzente anoitecer; o 

balouçar provocado pelo som das canções aborígenes à fogueira e o ritmo dos galhos batendo, se repetindo, e as 

letras, a Língua, flutuando e se entrelaçando, flutuando e se entrelaçando e se dissolvendo na escuridão, como o 

vento, como o esquecimento. Questões pequenas, Perdita pensou. Havia questões pequenas aqui. Ou talvez – a 

ideia subversivamente tomou sua mente – havia diferentes grandes questões.” (tradução nossa) 
59 “Shakespeare não era tão importante quanto sua mãe tediosamente proclamara.” (tradução nossa) 
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presença de um dos três sonetos de Shakespeare que a autora traz em sua obra: o soneto L 

(JONES, 2008a, p. 28). 

Em sua primeira noite em Broome, após ser violentada por Nicholas, Stella busca 

algum alento para o sofrimento em que se encontrava, recitando alguns versos do soneto L, 

que dizem: 

As if by some instinct the wretch did know 

His rider loved not speed being made from thee. 

The bloody spur cannot provoke him on 

That sometimes anger thrusts into his hide,  

Which heavily he answers with a groan  

More sharp to me than spurring to his side,  

For that same groan doth put this in my mind:  

My grief lies onward, and my joy behind (SHAKESPEARE apud JONES, 

2008a, p. 28)60 

Há uma clara relação desse trecho escolhido com a forma como a personagem Stella 

se sente, como em “Minha tristeza jaz à frente e, minha alegria, atrás”, e uma referência ao 

próprio ato violento cometido contra ela: “As if by some instinct the wretch did know // His 

rider loved not speed being made from thee. // The bloody spur cannot provoke him on”. O 

que nos atrai a atenção, contudo, é a ironia que se faz no segundo parágrafo após essa citação, 

no qual lê-se que através das palavras de seu idolatrado Shakespeare, a mulher não consegue 

encontrar o alívio que buscava, alcançando-o somente após ela escrever uma carta, relatando a 

sua irmã, Margaret, o que lhe ocorrera (JONES, 2008a, p. 28). 

 Ironia semelhante pode ser notada durante a narração do desespero e pequenez de 

Stella diante da tempestade que assola a zona rural de Broome, fazendo ela, Perdita e Mary 

vivenciarem momentos de terror até a chegada de um homem aborígene, Kurnti, que as ajuda 

a sobreviver a tormenta (JONES, 2008a, p. 97). Em face do temporal que ameaça “derrubar o 

mundo”, a personagem passa a entoar a voz do Rei Lear, protagonista da peça homônima, na 

cena dois do ato três, quando este provoca e desafia a força da tempestade: 

Blow, winds, and crack your cheeks! rage! blow!  

You cataracts and hurricanoes, spout  

Till you have drench'd our steeples, drown'd the cocks!  

You sulphurous and thought-executing fires,  

Vaunt couriers to oak-cleaving thunderbolts,  

Singe my white head! And thou, all-shaking thunder,  

 

60 “Como se, por instinto, o animal soubesse // Que o cavaleiro de ti não quisesse se afastar. // As esporas 

sangrentas não o atiçam // Que, por vezes, o ódio toca-lhe por dentro, // E, prontamente, responde com um 

grunhido // Mais agudo para mim do que ao esporeá-lo; // Pois o mesmo grunhido põe isto em minha mente: // 

Minha tristeza jaz à frente e, minha alegria, atrás.” (SHAKESPEARE, 1991, p. 17) 
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Strike flat the thick rotundity o' the world. (SHAKESPEARE apud JONES, 

2008a, p. 97)61 

O jogo irônico autoral revela-se quando os sortilégios discursivos de Stella falham e, 

frágil ao fim da tempestade, ela põe-se ao chão e chora enquanto tenta juntar todas as cartas 

do baralho que jogavam antes das rajadas de vento que as espalharam. O que se infere da 

nossa leitura dessa passagem é o modo como Jones, desvela a falibilidade do mito de 

Shakespeare que Stella representa, ao desenhá-la, como uma frágil e débil criatura que falha 

ao buscar ajuda no autor inglês – em sua autoridade inglesa, sobretudo, no poder de sua 

Inglaterra –, e que acaba por ser salva por um dos indivíduos que sua mítica nação subjuga. A 

autora australiana desenvolve através desses intertextos em seu romance uma personagem que 

simula em si toda a fragilidade do imaginário existente ao redor da ideia de grandiosidade da 

nação inglesa. 

Ainda no que tange à irônica inserção de citações de Shakespeare na narrativa de 

Perdita, pensamos relevante mencionar a primeira quadra do soneto XIX, declamada por 

Stella: 

Devouring Time, blunt thou the lion’s paws,  

And make the earth devour her own sweet brood,  

Pluck the keen teeth from the fierce tiger’s jaws,  

And burn the long-lived phoenix in her blood” (SHAKESPEARE apud 

JONES, 2008a, p. 124)62 

Ainda que com um estado de saúde mental mais asseverado, a mulher recita essas 

palavras como clamando para que a passagem do tempo se dê de maneira breve e não cruel 

sobre ela. O contraste oriundo do fato desse ser um clamor paradoxalmente irracional, por ser 

feito através das palavras de um autor morto há mais de quatro séculos e por uma mulher tida 

como mentalmente insana; e racional, pois denota que ela ainda possuía algum grau de 

percepção da realidade, já que demonstrou aí perceber a passagem do tempo e apresentou um 

desejo que embora sinistro, demonstra-se racional: o de morrer; não como resultado de um 

desespero feroz momentâneo, mas como uma já muito ponderada solução para suas aflições. 

A citação do terceiro soneto referenciado em Sorry, o soneto LX de Shakespeare, 

transcrito abaixo, se dá pela primeira vez no momento em que o doutor Viktor Oblov começa 

a aplicar sua terapia de fala em Perdita, utilizando o pentâmetro iâmbico (JONES, 2008a, p. 

 
61 “Sopra, vento, até arrebentar tuas bochechas! Ruge, sopra! Cataratas e trombas do céu, jorrem torrentes até 

fazer submergir os campanários e afogar os galos de suas torres. Relâmpagos de enxofre, mais rápidos que o 

pensamento, precursores dos raios que estraçalham o carvalho, queimem minha cabeça branca. E tu, trovão que 

abala o universo, achata para sempre a grossa redondez do mundo!” (SHAKESPEARE, 2019. p. 44) 
62 “Tempo devorador, cega um pouco tuas garras de leão // E faça a terra engolir a sua própria doce criação // 

Arranca os dentes afiados das mandíbulas selvagens do tigre // E queima o fênix longevo em seu próprio sangue, 

(SHAKESPEARE, 1991. p. 7 



102 

 

 

185), largamente usado pelo dramaturgo e poeta de Stratford. Todavia, é somente na segunda 

citação deste soneto (JONES, 2008a, p. 194) que pode ser percebido o tom irônico que Jones 

edifica, quando a narradora discorre sobre o momento em que ela reflete sobre as palavras da 

primeira quadra do poema. 

Like as the waves make towards the pebbled shore,  

So do our minutes hasten to their end,  

Each changing place with that which goes before,  

In sequent toil all forwards do contend (SHAKESPEARE apud JONES, 

2008a, pp. 185 e 194)63 

De acordo com a leitura feita pela personagem – e que pode ser confirmada, conforme 

Collin Burrow (2002) –, o soneto trata, sobretudo, da passagem do tempo de uma forma 

linear, objetiva e unívoca a qual ela vem a se opor, após apresentar algumas reflexões 

concernentes ao caráter ficcional da memória e, principalmente, ao fato de que através desta o 

passado torna-se um espaço de constante (re)visitação e mesmo de (re)aprendizagem. Como 

pode ser lido no trecho a seguir: 

It had rested in me, ticking the relentless minutes it described, providing a 

bright, fluent space I could play my voice in. Then, all of a sudden, I realised 

Shakespeare was wrong. There was no forward incessancy, like waves 

meeting waves, but recursion, fold, things revisiting out of time [...] I 

recognised – with a gloomy apprehension – that although my body had 

moved, parts of my mind were lodged still in an altogether elsewhere, 

lagging behind, fraught and ill-fitted. (JONES, 2008a, p. 194)64 

Sendo, o bardo inglês emblemado como um dos grandes símbolos culturais ingleses, a 

frase “Shakespeare was wrong” (“Shakespeare estava errado”) torna-se a grande ironia e 

provocação dessa passagem, posto que é através dela que de maneira mais explícita a 

narradora (que duplamente mimetiza o Império e se opõe a ele) nos convida – como seus 

leitores e herdeiras/os, diretas/os ou indiretas/os, de toda a espoliação perpetrada pelas nações 

europeias (NEIL, 2004) em diversas regiões periféricas do mundo – a um exercício de 

reconhecimento sobre nosso passado e de conscientização da importância de se reconhecer 

aos povos culturalmente estuprados pela Europa, direitos outrora tolhidos. 

 
63 “Assim mesmo como as ondas avançam para a praia de pedrinhas // Assim mesmo nossos minutos correm 

para seus fins; // Cada qual trocando o lugar com aquele que vem antes. // Em sequência laboriosa, tudo vai 

seguindo em frente.” (SHAKESPEARE, 1991. p. 20) 
64 “Isso ficara em mim, tiquetaqueando como os implacáveis minutos que descrevia, provendo um claro e fluente 

espaço no qual eu podia brincar com minha voz. Então, de repente, eu percebi que Shakespeare estava errado. 

Não havia incessância avante, como ondas se encontrando, mas recursões, vincos, coisas se revisitando no tempo 

[...] Eu reconhecia – com uma melancólica apreensão – que embora meu corpo tivesse se movido, partes da 

minha mente ainda estavam alojadas em algum outro lugar por aí, deixadas pra trás, perturbadas e mal 

encaixadas.” (tradução nossa) 
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 Outra citação de Shakespeare no romance que remete ao tempo e a compreensão de 

Stella a seu respeito se dá com um trecho do monólogo do rei Ricardo II, extraído da peça 

homônima. Esse recorte é proferido por uma senhora Keene já debilitada pela sua doença, 

vivendo, então, poucos momentos de sanidade (JONES, 2008a, p. 219).  

I wasted time, and now doth time waste me; For now hath time made me his 

numbering clock: My thoughts are minutes; and with sighs they jar Their 

watches on unto mine eyes, the outward watch, Whereto my finger, like a 

dial's point, Is pointing still, in cleansing them from tears. Now sir, the sound 

that tells what hour it is Are clamorous groans, which strike upon my heart” 

(SHAKESPEARE apud JONES, 2008a, p. 219)65 

O que se encena por trás dessa menção à fala do rei é o que se pode apontar como um 

resquício de racionalidade, apesar de toda ruína psicológica em que a personagem vive, 

reconhecendo não somente a passagem do tempo (o que por vezes ela não se encontrava 

capaz de fazer), mas também seus efeitos sobre ela, fazendo-a sentir-se “aprisionada e 

miserável” do mesmo modo que o personagem da tragédia inglesa. 

Stella partilha, sem dúvidas, dos tons escuros e pesados presentes nas peças de 

Shakespeare citadas no romance, não surpreendentemente, ela possui uma predileção pelas 

tragédias, de tal modo que sua filha aos nove anos de idade já era capaz de recitar de cor 

trechos sombrios de Hamlet, como seu famoso lamento, aqui (re)citado: 

O! that this too too solid flesh would melt, Thaw and resolve itself into a 

dew; Or that the Everlasting had not fix’d His canon ’gainst self-slaughter! 

O God! God! How weary, stale, flat, and unprofitable Seem to me all the 

uses of this world. Fie on ’t! Ah fie! ’tis an unweeded garden, That grows to 

seed; things rank and gross in nature Possess it merely. That it should come 

to this! (SHAKESPEARE apud JONES, 2008a, p. 49)66 

Embora a descrição provida no trecho em que essa citação se insere se refira ao fato de 

Perdita conhecer tal obra, ao que nos atentamos aqui é ao modo como essa passagem tem 

mais a dizer sobre sua mãe do que sobre ela mesma. É somente devido ao apego da 

personagem inglesa a esse trecho que sua filha australiana tem acesso a ele, conseguindo 

repeti-lo sozinha, mesmo sem aparentemente apreciá-lo da mesma maneira. 

 
65 “Malgastei todo o meu tempo; o tempo ora me gasta, porque vejo-me transformado agora no relógio do tempo. 

Os pensamentos são minutos, que com suspiros batem no quadrante dos olhos, onde se acha sempre meu dedo, à 

guisa de ponteiro para marcar as horas e limpá-las de lágrimas. Agora, meu querido Ricardo, o som que nos 

indica as horas são suspiros profundos que me batem no coração...” (SHAKESPEARE, 2019. p. 144) 
66 “Oh, que esta carne tão, tão maculada, derretesse, // Explodisse e se evaporasse em neblina! // Oh, se o Todo-

Poderoso não tivesse gravado // Um mandamento contra os que se suicidam. // Ó Deus, ó Deus! Como são 

enfadonhas, azedas ou rançosas, // Todas as práticas do mundo! // O tédio, ó nojo! Isto é um jardim abandonado, 

// Cheio de ervas daninhas, // Invadido só pelo veneno e o espinho // Um quintal de aberrações da natureza. // 

Que tenhamos chegado a isto...” (SHAKESPEARE, 2014, p. 12) 
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A despeito do que a crítica inicial de West-Pavlov (2015) diz sobre a figura de 

Shakespeare em Sorry, pensamos sua presença mais como paródica aos vieses pós-modernos 

que um símbolo dos grilhões colonialistas; além de ser uma das formas pelas quais Jones 

metaforiza a apropriação cultural. A presença de Shakespeare dá-se sempre de maneira 

deformada em seus sentidos ou nos sentidos dos trechos aos quais eles se relacionam.  

Graham Holderness ao comentar o poema “The Dream Imperial” do neozelandês W.P. 

Reeves, discorre sobre a forma como nele a emblemática figura do autor inglês é utilizada de 

forma subvertida, simbolizando não mais a grandiosidade da Inglaterra e seu poder imperial, 

mas pondo essas ideias em voga, apresentando-as como narrativas ficcionais e desgastadas. 

Em suas palavras: 

Ao lado da retórica da Englishness, o discurso imperial também está em 

grande evidência. Mas é precisamente na instável linguagem do Shakespeare 

imperial que nós podemos vislumbrar algo a respeito dos processos 

históricos em curso para desconstruir tanto o Shakespeare imperial quanto o 

próprio império [...] a posição do poema colonial reverte essa perspectiva e 

olha para trás, em direção a Inglaterra como uma remota e distante terra 

natal. ‘Inglaterra’ não está apenas distante no tempo e no espaço, mas é uma 

nação extrapolada em uma fantasia: uma ilha ancestral acinzentada 

contemplada nos sonhos. (HOLDERNESS, 2010. p. 206 – tradução nossa)67 

Os movimentos que Jones constrói nas personagens de seu romance de 2008, encenam 

essa mesma postura. Quando estes usam das palavras de Shakespeare para expressar ou 

descrever seus sentimentos, buscar alguma forma de alívio ou refúgio, ou mesmo durante o 

tratamento de Perdita, é somente identificando esse jogo subversivo, que põe em xeque a 

imaginária autoridade discursiva shakespeariana que se pode ler os reais sentidos de cada 

citação dentro do romance. Isso acontece nas citações de A Tempestade, Hamlet, Macbeth, 

Rei Lear e Ricardo II.  

Enquanto Stella expressa seu desejo de que naufragasse a embarcação (JONES, 2008a, 

p. 24) que a levava para longe de sua família e sua amada nação inglesa em direção a um país, 

ao seu ver, de selvagens, ela lê feericamente as palavras de Gonzalo, na primeira cena do ato 

um, que falam sobre o contramestre que parece estar protegido pela Providência contra a 

possibilidade de afogar-se. Embora uma primeira leitura deste intertexto possa levar o leitor a 

uma interpretação contrária à do desejo de Stella de que o navio afundasse e que com ele 

Nicholas e ela própria fossem juntos, o que aqui observamos é que através dessa passagem a 

 
67 “Alongside the rhetoric of Englishness, imperial discourse is also much in evidence. But it is precisely in the 

unstable language of imperial Shakespeare that we can glimpse something of the historical processes at work to 

undo both imperial Shakespeare and the empire itself [...] the poem’s colonial position reverses this perspective, 

and looks back towards England as a remote and distant homeland. ‘England’ is not only distant both in time and 

space, but a nation extrapolated into fantasy: a ‘grey ancestral isle beheld in dreams” 



105 

 

 

personagem ao mesmo passo que reforça seu anseio, reconhece a impossibilidade de que não 

se cumpra o seu destino. A imagem do naufrágio, pelo qual a mulher espera, representa para 

ela uma possibilidade de fuga daquilo que lhe está sendo imposto como uma sentença.  

 Macbeth é uma obra de Shakespeare que se torna peculiar em nossa análise em razão 

tanto do número de citações – seis no total, sendo três delas em epígrafes, sobre as quais 

tratamos anteriormente, e outras três no corpo do texto – quanto em razão da cena de Sorry,  

com a qual as três citações dessa tragédia constroem intertextos: o assassinato de Nicholas. 

Três trechos diferentes da peça são trazidos para o romance de Jones em momentos distintos, 

sendo dois deles vocalizados por Stella e um por Perdita. 

 A primeira dessas citações no corpo do texto trata-se de uma das falas de Macbeth, 

que então rei e tomado pela culpa por matar seu companheiro Banquo, consome-se em uma 

espécie de delírio e, na quarta cena do terceiro ato, diz: “Avaunt! and quit my sight! Let the 

earth hide thee! Thy bones are marrowless, thy blood is cold; Thou hast no speculation in 

those eyes Which thou dost glare with” (SHAKESPEARE apud JONES, 2008a, p. 107)68. Em 

uma leitura que se contente com as camadas mais superficiais do texto, torna-se rapidamente 

possível uma interpretação dessa citação que trace uma simples analogia do fantasma de 

Banquo com o cadáver de Nicholas e o fato de sua viúva recitar tal trecho se deveria, assim, 

ao seu sentimento de culpa por não ter feito nada para evitar sua morte.  

Nosso convite neste estudo é, contudo, elaborar uma leitura mais profunda, e que 

compreenda não apenas Nicholas como uma estratégia estético-literária utilizada por Jones 

para representar a usurpação do colonizador branco, mas também Stella e até Perdita (WEST-

PAVLOV, 2015. p. 392). Deste modo, enxergamos na metáfora do fantasma de Banquo não 

apenas um Nicholas morto cujos olhos sem visão a fitam, mas também uma Mary aborígene 

que a mulher colonizadora permite que vá para a prisão por um crime cometido por sua filha. 

A calma que a mulher aparenta sentir é descrita pela narradora: “Stella did not sound afraid or 

alarmed [..] she sounded simply as if she was reciting to calm herself to sleep” (JONES, 

2008a, p. 107)69 e remonta à simbólica, porém significativamente evidente, tranquilidade e 

apatia que o Sujeito branco demonstrou ao longo de anos de convivência em um regime 

moderado por leis absolutamente desiguais e cruéis para os povos tradicionais do país. Sem 

dúvidas, a apatia de Stella face à morte do marido é a indiferença, ou mesmo o alívio, de uma 

vítima que vê-se livre de seu algoz quando esse morre. Sua apatia se torna problemática, 

 
68 “Retroceda e saia de minha vista! // Deixa a terra te esconder! // Teus ossos não têm tutano, teu sangue é frio; 

// Não tens visão nesses olhos // Fixos com os quais me fitas” (SHAKESPEARE, 2008. p. 64) 
69 “Stella não soava com medo ou assustada [...] ela soava simplesmente como se ela estivesse recitando para se 

acalmar para dormir” (tradução nossa) 
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contudo, quando ela reflete seu silenciamento diante da violência que Mary sofre ao ser 

acusada culpada por matar o homem que a estupra. Se Nicholas simboliza em seus atos as 

violências físicas, sexuais e epistemológicas cometidas contra os aborígenes australianos, 

Stella (e até mesmo Perdita e Billy) simbolicamente representa o silêncio por uma parte da 

população branca, que embora não tenha diretamente causado tais violências, colaboraram 

com sua continuidade ao não se pronunciarem contra elas.  

 A segunda citação integrada ao tecido de Sorry (JONES, 2008a, p 136) compõe-se de 

algo dito por Lady Macbeth ao seu esposo, na segunda cena do segundo ato, após este matar o 

rei Duncan, nela lê-se: “Infirm of purpose! Give me the daggers. The sleeping and the dead 

Are but as pictures; ’tis the eye of childhood That fears a painted devil. If he do bleed, I’ll gild 

the faces of the grooms withal; For it must seem their guilt” (SHAKESPEARE apud JONES, 

2008a, p. 136)70. Esta passagem que parece  apenas aumentar o mistério envolvendo o real 

assassino de Nicholas – posto que a essa altura da narrativa ainda não se sabe quem o matou – 

tem significados mais profundos quando analisada com maior atenção e relacionada com a 

posição ocupada por Stella e Mary e a postura que ambas assumem após o assassinato: a 

última decide entregar-se como a culpada e a primeira não somente não oferece objeções 

como concorda com a versão apresentada pela garota aborígene, mesmo a sabendo inverídica. 

Notemos para isso a última sentença da citação que a mulher britânica recita: “If he do bleed, 

I’ll gild the faces of the grooms withal; For it must seem their guilt”, assim como Lady 

Macbeth propõe incriminar os empregados do castelo pelo regicídio na Escócia, Stella através 

das palavras de Shakespeare sugere que a empregada, Mary, do “castelo” de Broome seja 

incriminada pelo “regicídio” do tirano Nicholas. O “olho infantil” que “teme o diabo 

desenhado” é por consequência uma metáfora paródica apresentada na narrativa, para o 

choque e a forma atônita que Perdita reage ao homicídio, apresentando aos olhos de sua mãe, 

o que seria uma “fraca determinação” ao não acusar de imediato aquela que deveria ser, 

segundo o pensamento imperialista, a culpada lógica e ideal de tal ato. 

 A terceira e última citação à obra de Macbeth se origina da primeira cena do segundo 

ato.  

Is this a dagger which I see before me, The handle toward my hand? Come, 

let me clutch thee: I have thee not, and yet I see thee still. Art thou not, fatal 

vision, sensible To feeling as to sight? or art thou but A dagger of the mind, 

a false creation, Proceeding from the heat-oppressed brain? I see thee yet, in 

 
70 “Que fraca determinação! // Dê-me as adagas. // O que dorme e o morto // Não são mais que imagens. // É o 

olho infantil // Que teme o diabo pintado. // Se ainda corre o sangue, Cobrirei com ele as faces dos criados, // 

Para que a culpa deles seja visível” (SHAKESPEARE, 2008, p. 37) 
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form as palpable As this which now I draw. (SHAKESPEARE apud JONES, 

2008a, p. 203-4)71 

Esta, que se apresenta no corpo do texto particionada em três (JONES, 2008, pp. 203 e 

204), partilha uma forte relação com a citação mencionada no parágrafo acima e é através 

dela que se descobre na narrativa que é Perdita a real assassina de Nicholas. A reprodução do 

trecho da obra é da fala de Macbeth momentos antes do assassinato do rei Duncan. A citação 

anterior é recitada por Stella após a morte de Nicholas e se trata da fala do personagem após o 

regicídio; esta é lida por Perdita e é a que a faz lembrar dos detalhes da noite em que seu pai 

foi morto e trata justamente de momentos antes do senhor de Glamis matar seu rei – os 

intertextos entre Sorry e Macbeth se fazem mesmo na tessitura do enredo narrativo.  

 A fala de Lord Macbeth é uma expressão de sua culpa diante dos atrozes atos que sua 

ganância o levará a cometer; a fala de Perdita através do texto dele é uma expressão de sua 

culpa, antes inatingível, silenciada e esquecida. Culpa não, necessariamente, pela morte de seu 

pai, mas, principalmente, por ter permitido que Mary recebesse a punição por um crime em 

seu lugar. As adagas que Macbeth vê a sua frente não são adagas físicas e reais, mas frutos do 

pungimento que ele se impõe. Do mesmo modo, as adagas que reacendem as memórias da 

garota não são a faca que ela usou para esfaquear o pai, são acima disso “uma falsa criação 

oriunda do cérebro oprimido pela angústia”.  

 Qualquer estudo aprofundado deste romance de Gail Jones carece de uma, do mesmo 

modo densa, análise da presença de Shakespeare e de seus significados nele. O que aqui nos 

objetivamos a fazer, foi nos atentar a como esse riquíssimo intertexto subverte nas camadas 

estéticas e sociológicas os sentidos tanto do texto shakespeariano quanto o de Jones. Embora 

haja ainda no romance referências e citações a outras obras do bardo de Stratford-upon-Avon, 

como Otelo e Romeu e Julieta, e ainda a obras de outros autores, optamos por uma questão 

metodológica em focar naquelas aqui mencionadas, deixando, no entanto, o convite e 

indicação para tais observações no futuro.  

Por mais que intencionássemos nesta seção produzir observações de cunho mais 

estético literário, dado o teor de nossa pesquisa e as reflexões que o livro nos propõe, por 

algumas vezes tornou-se mais que necessário que voltássemos a discussões sobre violência 

colonial e de gênero tratadas nos capítulos anteriores. Ademais, acreditamos que dado o 

 

71 É uma adaga que vejo defronte, // O cabo virado para mim? // Vem, deixa que eu te empunhe! // Não consigo 

tocar-te, mas ainda te vejo... // Então não és, visão fatal, sensível Ao tato como à vista? Ou és só // Uma adaga da 

mente, uma falsa criação, // Oriunda do cérebro oprimido pela angústia? // Ainda te vejo, numa forma tão 

palpável // Quanto esta que ora empunho. (SHAKESPEARE, 2008, p. 34) 
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caráter híbrido da literatura, sobretudo das literaturas que se propõem a tratar dos assuntos das 

minorias, ambos aspectos são indissociáveis. Passemos agora para uma breve análise a 

respeito da importância da voz, do silêncio e da literatura dentro do tecido de Sorry. 

 

3.2 Sussurros, vozes, silêncios e o mundo das palavras 

 O último aspecto da economia interna de Sorry, ao qual intencionamos analisar são as 

manifestações da voz e do silêncio dentro do romance e quais seus significados para a 

construção dos personagens e para o desenvolvimento da narrativa. No primeiro capítulo, 

apresentamos nossas interpretações a respeito a) dos silenciamentos sofridos pelas 

personagens aborígenes e como estes metaforizam o apagamento estrutural imperialista, 

contra os sujeitos subalternizados que ao terem suas vozes interditas ou coibidas acabam por 

ter sua história (aquela contada sob a sua perspectiva) apagadas, e b) da gagueira e 

consequente mudez de Perdita. Mas no romance de Jones “voz” e “silêncio” são elementos 

frequentes, que se apresentam sob diversas facetas e seus sentidos são, assim, de uma imensa 

riqueza para uma análise mais adensada dessa obra. Dentre essas formas que eles se 

manifestam, nesta seção abordaremos mais especificamente: a mudez de Billy e Pearl e a 

língua de sinais e o refúgio no mundo dos livros e a ideia da conexão entre leitores.  

 Já no primeiro parágrafo, temos uma indicação da importância que voz e silêncio têm 

dentro do romance, quando ainda nas linhas iniciais a narradora adverte que a história que ela 

dará início só pode ser dita através de um dos mais singelos atos de fala: o sussurro. 

A whisper: sssshh. The thinnest vehicle of breath. There is a story that can 

only be told in a whisper. There is a hush to difficult forms of knowing, an 

abashment, a sorrow, an inclination towards silence. My throat is misshapen 

with all it now carries. My heart is a sour indolent fruit. I think the muzzle of 

time has made me thus, has deformed my mouth, my voice, my wanting to 

say (JONES, 2008a, p. 1 – destaque nosso).72 

Há nessas primeiras linhas além de sussurro (que se relaciona duplamente à voz e ao 

silêncio), outros termos que se relacionam com a fala (“garganta”, “boca”, “voz” e “falar”) e 

com a ausência dela (“quietude”, “silêncio” e “mordaça”). A narradora faz nessas linhas uma 

clara referência aos problemas de fala que ela desenvolve após o homicídio de seu pai. Perdita 

 
72 “Um sussurro: sssshh. O menor veículo do respirar. Esta é uma história que pode apenas ser contada em 

sussurros. Há uma quietude que dificulta as formas de se reconhecer, uma vergonha, uma tristeza, uma 

inclinação em direção ao silêncio. Minha garganta malformada com tudo que ela agora carrega. Meu coração é 

uma fruta amarga e indolente. Eu acho que a mordaça do tempo me deixou assim, deformou minha boca, minha 

voz, minha vontade de falar.” (tradução nossa) 
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é descrita antes desses acontecimentos como bastante eloquente e sua fala é razão de grande 

orgulho para ela. A linguagem oral é supervalorizada ao longo de boa parte do romance, de tal 

forma, que apesar de a mudez de Billy ser um dos elementos que esteticamente tornam sua 

presença possível na comunidade feminina que se forma ao redor de Perdita, é ela também 

que dificulta sua comunicação com os outros personagens (SCHWERIN, 2009).  

 Billy Trevor, como mencionamos anteriormente, é um adolescente que vivia na 

fazenda vizinha à casa dos Keene. Ao contrário dos outros personagens masculinos brancos, 

ele é descrito de forma positiva e partilha com as personagens femininas, em especial Mary e 

Perdita, dos espaços físicos e simbólicos que elas frequentam. A ausência de sua voz encena 

simbolicamente a ausência da intenção masculina de dominar o feminino. É em Moaşa que 

encontramos essa relação existente entre a performance da fala e a construção da identidade: 

Identidade e identificação estão intimamente conectadas a voz e silêncio, 

desde que a presença ou ausência da linguagem provê ao ator a possibilidade 

de dar sentido ou projetar o seu self através de narrativas de si. A identidade 

se faz pública e subjetivamente disponível através das narrativas de si que 

atores constroem dentro de si mesmos ou em interações com outros. 

(MOAŞA, 2012, p. 64 – tradução nossa)73 

 Ainda que seja a mudez o elemento narrativo que construa sua identidade como “não 

patriarcal”, é ela também o que impossibilita a comunicação com sua amiga branca, quando 

esta começa a gaguejar – o impedindo de fazer uma leitura labial do que ela fala de forma 

clara – isolando, assim, a ambos.  

Os personagens ficam afastados por quatro anos, e quando se reencontram descobrem 

uma nova maneira para se comunicarem: a escrita. A narradora chega a mencionar que até 

aquele momento Perdita sequer tinha conhecimento que Billy sabia ler e escrever (JONES, 

2008a, p. 181). Todavia, é a comunicação pela língua de sinais que permite que o rapaz não 

apenas possa estabelecer conversas com as outras pessoas, mas que tenha sua personalidade 

desenvolvida na narrativa. “In signing she [Perdita] learned again what she had intuited as a 

child. That he [Billy] was richer than many might guess; wiser; more thoughtful, more given 

to the marvel of things.” (JONES, 2008a, p. 211 – nota nossa)74. É por intermédio de Pearl 

Underwood, sua instrutora e, posteriormente, esposa, que o caçula dos Trevor adentra não 

 
73 “Identity and identification are tightly connected to voice and silence, since the presence or absence of 

language provides actors with the possibility to make sense of and project their self through self narratives. 

Identity is subjectively and publicly available through self-narratives that actors construct inside themselves or in 

interactions with others” 

 
74 “Sinalizando, ela descobriu algo que ela sempre intuiu quando criança. Que ele era rico mais rico por dentro 

que muitos poderiam supor; mais sábio, mais pensativo, mais atencioso às maravilhas do mundo.” (tradução 

nossa) 
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apenas no mundo das palavras, mas no mundo adulto; agora ele é visto e tratado como um 

homem adulto, e não mais como uma criança, muito embora à altura do assassinato de 

Nicholas ele já possuísse dezoito anos de idade (JONES, 2008a, p. 210). Desde que Perdita 

começa a ter aulas e Mary também a aprende, a língua de sinais começa a ser o meio de 

comunicação pelo qual uma nova comunidade se forma entre os quatro.  

 É, sem dúvidas, subversiva a forma como Jones apresenta em seu romance o uso da 

língua de sinais como mais que uma ferramenta pela qual os personagens, em especial 

Perdita, Billy e Pearl, conseguem contornar suas dificuldades comunicativas. Ao 

hipervalorizar a comunicação oral e ao final do romance repudiá-la (JONES, 2008a, p. 217), a 

autora ironiza as estruturas sociais vigentes que marginalizam os sem voz – tanto a voz física 

quanto a política. As “articulações silenciosas” que os corpos de seus personagens produzem 

não são apenas os sinais linguísticos não verbais, são, do mesmo modo, todos os discursos 

sociais que são, intencionalmente ou não, ignorados e silenciados.  

 Mas não apenas a comunicação oral é supervalorizada no romance, um elemento 

estético bastante lírico e interessante para nossas discussões sobre o mundo das palavras e dos 

sussurros: a importância da leitura, mais especificamente, das conexões e pontes 

comunicativas que se travam entre leitores de uma mesma obra.  

 Na metade do terceiro capítulo é descrito aquilo que a narradora vem a chamar de 

“librarian city” (“cidade biblioteca”), esta consiste em uma sala repleta de livros 

encomendados de Sydney por Nicholas e que se transformou no refúgio para os membros da 

família Keene, particularmente para Perdita que após perder a voz encontra uma possibilidade 

de comunicar-se com o mundo através das palavras silenciosas sobre o papel; os livros 

tornam-se seu abrigo. 

There is no refuge so private, no asylum more sane. There is no facility of 

voices captured elsewhere so entire and so marvellous. My tongue was 

lumpish and fixed, but in reading, silent reading, there was a release, a flight, 

a wheeling off into the blue spaces of exclamatory experience, diffuse and 

improbable, gloriously homeless. All that was solid melted into air reshaped, 

and gained plausibility (JONES, 2008a, p. 43).75  

 Assim como Stella encontra conforto na leitura de Shakespeare, sua filha vai encontrá-

lo nos livros de uma forma geral. É, no entanto, sobre a relação quase mística que Mary 

 
75 “Não há refúgio mais íntimo, asilo mais saudável. Não há nenhum outro lugar onde as vozes capturadas sejam 

tão plenas e maravilhosas. Minha língua estava imóvel e presa, mas na leitura, na leitura silenciosa, havia alívio, 

um voo, uma volta nos espaços azuis da experiência exclamatória, difusa e improvável, gloriosamente sem um 

lar. Tudo que era sólido desaparecia, tudo que era ar tomava forma nova e ganhava plausibilidade” (tradução 

nossa) 
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aponta existir entre leitores de um mesmo texto que iremos concentrar nossa atenção quanto 

as referências ao ato de ler, a fim de traçar uma linha de compreensão sobre seu sentindo na 

obra. No oitavo capítulo lê-se: 

Mary had a theory that when people read the same words they were 

imperceptibly knitted; that there were touchings not of the skin, and 

apparitional convergences [...] Mary extended to written words the forms of 

community she longed to express [...] A kind of family without limits. 

Occult relations (JONES, 2008a, p. 85)76. 

Essa teoria aparecerá novamente mais adiante no romance, quando Perdita ler o 

exemplar do livro O Coração das Trevas, que pertencia ao seu pai. A partir dessa leitura, a 

garota tenta assimilar as imbricações de tal pensamento e dar forma em sua mente a essa 

relação que se estabelece entre os vários olhares que recaem sobre o mesmo texto. No décimo 

sexto capítulo, são narrados os seguintes questionamentos da personagem: 

Since the first reader is the author, might there be a channel, somehow, 

between author and reader, an indefinible intimacy, a secret pact? There are 

always momments, reading a novel, which one recognises oneself, or comes 

across a described detail especially and personally redolent; might there be 

in this covert world, yet another zone of connection? (JONES, 2008a, p. 

157)77 

Quando encarado como uma obra pós-moderna, o romance australiano apresenta nesse 

trecho uma das marcantes características dessa escrita da pós-modernidade: “uma introversão, 

um deslocamento autoconsciente na direção da forma do próprio ato de escrever” 

(HUTCHEON, 1991, p. 168). A voz autoral se aglutina à voz narrativa e se dirige, quase 

diretamente, ao leitor e assinala o tipo de reflexão que ela espera produzir em seus leitores por 

meio dessa sua autoficção. Em particular, quando nos lembramos que esse trecho segue a 

citação direta da novela de Joseph Conrad e os sentidos que esse intertexto traz à malha 

textual de Sorry.  

 A proposta de Jones ao questionar sobre esses possíveis canais dialógicos que 

conectam leitor e autor remonta às reflexões acerca da intertextualidade, da memória da 

literatura e do “clamor” autoral por leitores que identifiquem, reconheçam e sejam capazes de 

inferir seus significados (SAMOYAULT, 2008). Como já discutimos anteriormente, a autora 

 
76 “Mary tinha uma teoria que quando pessoas liam as mesmas palavras eles se tornavam imperceptivelmente 

entrelaçadas; que havia toques, não físicos, e convergências aparentes [...] Mary estendia às palavras escritas as 

formas de comunidade que ela desejava expressar [...] Uma espécie de família sem limites. Relações ocultas.” 

(tradução nossa) 
77 “Uma vez que o primeiro leitor é o autor, haveria, de alguma forma, um canal entre o autor e o leitor, uma 

intimidade indefinível, um pacto secreto? Há sempre momentos, lendo um romance, nos quais alguém reconhece 

a si mesmo ou se depara com um detalhe descrito, pessoal e especialmente evocativo; haveria neste mundo 

secreto ainda outra zona de conexão?” (tradução nossa) 
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costura nas linhas de seu romance vozes de outros autores e obras de maneira irônica, 

construindo paródias que transformam os sentidos do texto citado e do seu próprio.  

Para Perdita, há no ato da leitura, assim como na vida, fantasmas do passado e 

movimentos que não cessam, persistem e que embora ausentes no aqui, continuam em outro 

lugar como presenças invisíveis (JONES, 2008a, p. 157). Quando pelas palavras de Daphne 

du Maurier, em seu romance Rebecca, (JONES, 2008a, p. 189) tem-se indício que será 

revelado e pelas de Shakespeare (JONES, 2008a, pp. 203-4) se é descoberto que Perdita é a 

real assassina de seu pai. Quando os versos do bardo inglês dão voz aos sofrimentos de Stella, 

sendo forçada a mudar-se a um país contra sua vontade (JONES, 2008a, pp. 24); ao ser 

estuprada por seu marido por não se submeter as suas vontades (JONES, 2008a, 28); no 

momento em que uma tempestade – símbolo da agressividade masculina – ameaça derrubar 

sua casa com ela e sua filha dentro (p. 97), ou quando a demência ameaça destruir sua mente 

(p. 219). 

Quando o romance de Joseph Conrad é invocado para provocar o leitor a pensar sobre 

o caráter violento da colonização (JONES, 2008a, p 156). Quando, enfim, com a ajuda da voz 

de outros autores que sua história se materializa, a autora elabora sua paródia acerca da 

literatura e de sua angustiante condição intertextual que paradoxalmente torna impossível que 

se diga “o novo” sem que se volte ao passado que se faz sempre presente. Essa é a condição 

de seu país, assim como de qualquer outro que tenha sido produto da colonização. 

Jones desenvolve seu romance pós-colonial sobre a violência imperialista cometida 

durante a colonização e utiliza-se nele de autores que figuram no cânone branco europeu para 

encenar esse pós-moderno movimento de retomada do passado para questioná-lo, criticá-lo e 

transformá-lo. Assim, o canal dialógico entre leitores que seu jogo sugere não será apenas 

entre seu leitor e ela mesma, posto que desses intertextos ela não é mais o primeiro leitor, mas 

também entre o leitor de seu romance e dos de Conrad e Shakespeare. 

Ao longo deste capítulo, nossa atenção foi direcionada à economia interna do romance 

de Jones, investigando a intertextualidade que ela constrói entre sua obra e a de William 

Shakespeare. Desde suas epígrafes, nomes dos personagens (observados no primeiro 

capítulo), citações diretas até as diversas referências menos implícitas presentes na narrativa, 

a australiana dialoga de forma irônica com o bardo inglês. Assim, observamos em Sorry a 

inscrição do grande exemplo do mito da Englishness sob um viés pós-moderno que reforça a 

violência para critica-la e retoma o passado para questioná-lo. Quando a autora insere 

Shakespeare e Conrad em seu texto, não o faz colonialmente, prestando apenas uma 

homenagem; ela o faz, ressignificando suas vozes dentro do novo texto em que são inseridas. 
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Por fim, salvamos algumas linhas deste capítulo para discutirmos sobre as imagens da voz, do 

silêncio e da leitura dentro do tecido do romance e sua importância para ele 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Mesmo em 2014, quando nos deparamos com Sorry pela primeira vez e realizamos 

uma leitura que estava longe de produzir os significados, ou mesmo de reconhecer e 

compreender todos os intertextos nele presentes, já reconhecíamos no romance um lirismo e 

beleza que nos encantavam. Ao final deste trabalho, encontramos ainda vivos e renovados os 

sentimentos e sensações que a obra nos provocou, embora agora com novos detalhes e 

encantos percebidos. 

 Ao longo deste estudo objetivamos apresentar de que maneira identificamos nas 

economias interna e externa do romance pós-moderno de Gail Jones uma alegoria acerca dos 

intertextos da violência colonial perpetrada na Austrália encenada no ato do estupro. Este ato 

que aqui alcunhamos de estupro colonial não remete apenas aos abusos sexuais cometidos 

pelo invasor europeu contra os indivíduos subalternizados aborígenes, mas a toda sorte de 

maus tratos, humilhações, doutrinações, segregações, usurpações, extermínios e tomadas de 

direitos aos quais foram acometidos os habitantes tradicionais do país continental e das ilhas 

do Estreito de Torres. 

 Enxergamos como irônica a referencialidade que Jones apresenta em sua obra, em 

razão do jogo encenado no tecido narrativo: ela volta ao passado para refletir sobre as 

violências que os povos aborígenes foram vítimas, sem usurpar o lugar de fala deles (sem 

buscar representá-los de uma perspectiva interna); para tal ela retorna através da voz do 

colonizador branco e seu descendente (posição que lhe seria eticamente mais correta), ela se 

desloca do centro em direção às margens para subverter os limites do primeiro. Esse retorno 

histórico pela ótica do colonizador é irônico, pois incorrendo o risco de ser acusada de ecoar 

violências epistêmicas, a autora o faz para que se produza um questionamento a respeito da 

responsabilidade histórica da sociedade australiana e que se exercite, do mesmo modo que a 

personagem Perdita faz, alguma forma de empatia que permitiria o início de um processo 

reparatório e de cura aos herdeiros dessa cruel passagem da história nacional. Exercício esse 

que apresenta as facetas do pós-modernismo em seus paradoxos, explícitas e valorizadas 

diferenças, em sua voz duplamente marginal e central e em seu retorno ao passado 

 No primeiro capítulo, apresentamos brevemente a crítica literária pós-colonial e a 

problemática posição ocupada pela literatura australiana dentro dela, uma vez que ainda que 

tenha estado sob o julgo imperialista britânico desde o final do século XVIII até início do 

século XX, figura entre as potências dominantes na atual conjuntura do capitalismo 

desenfreado, perpetrando interna e externamente mecanismos análogos aos coloniais; ademais 
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sua forte ligação com a Coroa Inglesa e a cultura britânica, como parte da Comunidade das 

Nações Britânicas.  

A partir daí, nos valemos da retomada de conceitos caros aos estudos pós-coloniais, 

como “representatividade” e “dupla subalternidade” que nos foram importantíssimos na 

produção de uma leitura sobre as representações (ou as dificuldades em se fazer tais 

representações sem promover novas violências) dos indivíduos aborígenes, em particular das 

mulheres, que Jones elabora em seu romance. Outros conceitos valiosos a essa crítica que nos 

possibilitaram tal interpretação foram o “Terceiro Espaço” e o “entre-lugar”, aqui enxergados 

nos espaços discursivos e identitários ocupados por Perdita e por Mary – personagens que 

identificam-se em zonas fronteiriças, de conflitos e incongruências –, podendo a primeira 

tanto mimetizar o dominador branco (re-colonialidade) quanto o indivíduo anfíbio dos dois 

mundos (ocidental branco e aborígene), os quais a última também representa, embora em seu 

caso essa “miscigenação” ocorra em razão de sucessivos estupros físicos, ideológicos, 

psíquicos etc.  

Ainda que Perdita em muitos aspectos ao longo do romance se apresente ocupando 

esse Terceiro Espaço, – como todo e qualquer australiano branco descente de povos 

britânicos, mimetiza o império e, embora não deliberadamente e não com a mesma 

frequência, intencionalidade e intensidade que Nicholas – ela também reproduz as estratégias 

coloniais, quer seja ao silenciar o Outro quer seja se silenciando diante de crimes cometidos 

contra esse Outro. Além das duas personagens, enxergamos na própria voz narrativa que é 

dupla, homo e heterodiegética, e identifica-se em uma Perdita criança que parece estar 

vivenciando ainda aqueles fatos e outra, agora adulta e que reconta sua história, dessa vez 

com alguma distância. Essas vozes, por vezes, ecoam a própria voz autoral e em seu 

movimento entre “I” (eu) e ela/Perdita mimetizam a reflexão sobre o entre-lugar da literatura 

e daquele que a produz, quando esse fala das/sobre as margens. 

Ao fim, apresentamos nossas leituras da relação entre a construção dos personagens e 

seus nomes, com o aporte dos estudos da onomástica. Assim, identificamos através das sutis 

piscadas de olhos (SAMOYAULT, 2008) que a autora nos dá em seu romance, as ironias que 

se constroem, principalmente, entre as subjetividades de cinco figuras centrais da história, 

Perdita, Mary, Stella, Billy e Nicholas e seus nomes e sobrenomes. Neles observamos desde 

intertextos com Shakespeare, suas obras e mesmo seu nome, até com a bíblia. Os nomes de 

cada um desses personagens, nos levam a interpretações, que a despeito de seus significados, 

que não condizem com suas personalidades ou com seus lugares no enredo, dando forma, 

desta maneira, a uma das grandes ironias presentes na narrativa: Perdita é, entre todos da sua 
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família, a que menos encontra-se e sente-se perdida dentro da paisagem e cultura australiana; 

Stella vê-se longe de brilhar como a estrela que poderia ser; Nicholas, que traz em seu nome a 

vitória, coleciona ao longo de sua vida uma sucessão de derrotas; Billy, ao contrário de seu 

homônimo, Shakespeare, é mudo a maior parte da história, além de ter muito pouco da 

coragem que seu nome poderia indicar; Mary, por fim, é uma nyoongar de nome cristão, vista 

como forte e astuta entre brancos e aborígenes e que, como a Virgem Maria, foi estuprada 

pelo patriarcado, personificado na figura de seu S/senhor. Nossas investigações 

desenvolveram-se aí a fim de compreender de que modo, os nomes dos personagens devem 

ser atentamente observados para que se possa produzir uma leitura mais aprofundada dos 

intricados diálogos que Jones trava em Sorry não apenas com a literatura, mas também com a 

história.  

Seguimos, no segundo capítulo, em direção a uma compreensão a respeito do 

fenômeno do estupro como uma estratégia de dominação de gênero. Para tal, pensamos ser 

importante que apresentássemos um panorama a respeito dos mecanismos que operam esse 

que é, sobretudo, um ato de dominação e supremacia, cometido e/ou autorizado dentro de um 

pensamento viriarcal, e de apagamento de subjetividades que se busca subalternizar ou 

aniquilar. Iniciamos o capítulo, então, analisando o diálogo e a referência que a autora 

estabelece com o episódio das Stolen Generations no título de sua obra. Deste modo, 

buscamos primeiro uma análise das relações que se estabelecem entre o título do romance e o 

feriado australiano, anteriormente conhecido como, Sorry Day, dia no qual prestava-se 

homenagens às populações atingidas pelo julgo britânico durante a colonização do país e 

cobrava-se do governo um pedido de perdão formal por essas atrocidades, ato que foi negado 

até 2008 (cerca de um ano após o romance ter sido publicado pela primeira vez). Ainda que o 

pedido tenha sido feito, muito pouco foi alcançado pelos aborígenes sobreviventes da 

colonização e seus descendentes, em especial a Stolen Generation, uma vez que tanto a 

formalidade quanto as modificações no nome do feriado pareceram ter tido uma função de 

mais um silenciamento contra essa parcela da população. Deste modo, a ironia do Sorry Day 

que Jones constrói com o título do seu romance e com a passagem em que narra que Perdita 

jamais pedira perdão a Mary parece propor uma reflexão a respeito da inefetividade e do 

caráter tardio desse pedido. Não nos parece, contudo, que essa sua crítica ensaie um novo 

apagamento do sofrimento dos povos nativos australianos – um novo estupro colonial –, mas 

que clame por ações mais assertivas em direção a uma real reparação pelos danos causados.  

Prosseguimos no segundo capítulo com uma discussão a respeito da dominação 

masculina e hierarquização de gênero, discorrendo sobre a maneira como diversos discursos e 
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outros mecanismos sociais operam de modo a instaurá-las e naturalizá-las no inconsciente 

social coletivo, agindo desde a divisão do trabalho até os direitos ao corpo e ao espaço. Em 

seguida, apresentamos um breve panorama que analisou dados estatísticos australianos a 

respeito de casos de estupros e agressões sexuais, relacionando a alta incidência desses atos 

com a naturalização que se têm deles.  

A partir destes dados, discorremos a respeito da cultura do estupro e da relativização 

desse crime, fatos que estão intensamente imbricados e que nos auxiliariam, mais a frente, na 

compreensão de que sendo uma das muitas estratégias de dominação de gênero, o estupro é 

um ato que apresenta diversas formas, autores e vítimas, mas que tem como sua intenção 

última o apagamento do indivíduo sujeitado, do Outro do masculino. Por essa razão são 

frequentes, como apontamos, os discursos que diminuem a gravidade do estupro, nos casos 

em que o dolo físico não é evidente, que buscam dirimir a responsabilidade do agressor e que 

tentam transferir a culpa da violência para a vítima. São essas as ferramentas discursivas que 

transformam o ato do estupro tolerável por parte da nossa sociedade quando cometido por 

alguns indivíduos, em certas circunstâncias e contra determinadas mulheres – ainda que o ato 

seja segundo o código penal um crime hediondo. O pensamento viriarcal verte-se sempre em 

direção a normalização do estupro definindo e (i)legalmente autorizando quem pode estuprar 

e quem pode ser estuprada/o. 

Posteriormente, elencamos de modo breve algumas das diversas formas em que o ato 

do estupro pode se manifestar, entre elas: o estupro coletivo, o corretivo, o punitivo, o de 

guerra, aquele cometido contra profissionais do sexo, o eugenista e o carcerário. Encerramos a 

lista com os estupros conjugal e colonial que são aqueles que identificamos a presença no 

romance estudado, sendo eles cometidos por Nicholas, figura que metaforiza a dominação 

masculina através de todas as suas violências, mas em especial, as de cunho sexual. A 

agressão sexual que Nicholas comete contra sua esposa, Stella, e a forma como seu ato é 

acompanhado de tantas outras violências contra ela por toda sua vida e o modo como ele 

demonstra se sentir autorizado a tal mimetiza o pensamento viriarcal de nossa sociedade, 

segundo o qual o contrato matrimonial outorga ao homem direitos irrestritos sobre o corpo (e 

não somente o corpo) de seu cônjuge. Já os estupros que o Sr. Keene comete contra Mary e 

Martha classificam-se como estupros coloniais, porém defendemos neste trabalho que não 

apenas os atos sexuais não consensuais que ele (colonizador) comete contra jovens aborígenes 

(colonizadas) configuram-se nessa forma de estupro, mas todas as violências investidas pela 

empreitada colonizatória imperialista. Os estupros, assim como as outras formas de agressão, 

metaforizam o próprio processo colonial, essencialmente violento e intimamente relacionado 
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com a dominação masculina. Da sua posição superiorizada, dentro de uma hierarquia colonial 

de gênero, Nicholas julga como disponíveis (ou violáveis) aos seus desejos os corpos 

aborígenes ao seu redor, não seus desejos eróticos, mas seus desejos de poder e domínio sobre 

o sujeito outrificado, pois conforme argumentamos nas linhas deste trabalho, os corpos de 

Mary e Martha deixam de referenciar apenas sujeitos individuas para metaforizarem a própria 

Austrália, vítima do estupro colonial inglês. 

 Uma análise que se voltou aos aspectos da economia interna da obra, foi o objetivo de 

nosso terceiro capítulo. Nele, investigamos os diálogos que a narrativa trava com textos 

shakespearianos, a priori, nas epígrafes e depois no próprio tecido textual. Deste modo, lemos 

as quatro epígrafes presentes em Sorry, retiradas de O Conto de Inverno e de Macbeth, 

investigando de que maneira elas são costuradas ao tecido do romance, sendo tanto 

modificadas em seus sentidos quanto modificando os da obra em que se inserem. Jones 

elabora nos intertextos históricos e literários desse seu romance seu grande exercício 

paródico; retomando o passado para subvertê-lo e construindo deliberadas incongruências, a 

autora lança mão da poética e da política do pós-modernismo para tramar sua proposta de 

reflexão concernente às marcas da colonização na sociedade australiana atual. Seguindo a 

análise das epígrafes, examinamos os intertextos que Gail Jones cose com outras obras de 

Shakespeare, como A Tempestade, Hamlet, Otelo, Rei Lear e Ricardo II, além dos sonetos 

“XIX”, “L” e “LV”. Essas investigações se deram à luz dos estudos de Tiphaine Samoyault 

(2008) e de Linda Hutcheon (1991 e 2005) a respeito da intertextualidade, da ironia e da 

paródia – em especial a pós-moderna. Através delas, pudemos reconhecer e elaborar uma 

leitura dos sentidos menos evidentes desses diálogos intertextuais, enxergando que o modo 

como a retomada de tais textos em uma obra que se propõe pós-colonial não se dá em razão 

de um nacionalismo, tampouco de saudosismos ou de uma valorização de um cânone 

ocidental masculino branco – ou quando ocorre é de forma deliberada e irônica, uma vez que 

a presença de Shakespeare que tanto simboliza a imagem da cultura e da nação inglesa é um 

re-estupro –, mas sim para que se traga esses textos para o presente, espaço no qual eles 

podem ter seus significados alterados, podem ser pervertidos e assumirem um novo sentido. 

Sentido este que, embora não seja mais o mesmo, manterá sempre sua relação com o passado.  

Após tratarmos dos intertextos literários que Sorry apresenta, tecemos, por fim, alguns 

comentários a respeito das formas como a voz, o silêncio e a literatura se manifestam no 

romance e quais significados eles trazem. A voz – a física e a política – apresenta grande 

significância em Sorry. Ela é, em sua mais delicada forma de manifestação, o sussurro, a 

primeira imagem que vemos ao iniciar a leitura. E ao final deste trabalho, pensamos nela 
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como uma linda metáfora para o processo de tomada de consciência, vide as fases da fala de 

Perdita – fluência, gagueira, mudez, recuperação não total. A difícil atitude de calar a si 

mesmo a fim de dar voz ao outro, talvez tenha sido a melhor estratégia encontrada pela autora 

na direção de desaprender seu privilégio, uma vez reconhecido seu lugar de fala e as 

impossibilidades que ele ocasiona ao se propor contar uma história que mergulha em uma 

pulsante e aberta ferida de seu país. Deixar sua protagonista muda, devido ao choque que o 

parricídio a causou, e subverter a importância que tinha a linguagem oral no início do 

romance para valorizar a língua de sinais e a escrita – ainda que a personagem, 

posteriormente, recupere a fala – pode ser interpretado como a tentativa autoral (mais ou 

menos revelada nos Acknowledgments) de se observar e compreender quando a fala do eu 

tolhe a fala do Outro. 

Entendemos o estupro como um ato violento de cunho sexual que visa subjugar e, em 

última instância, aniquilar a subjetividade da vítima (o Outro). De modo similar, enxergamos 

a colonização como um ato – que o é frequentemente de cunho sexual – que igualmente visa 

dominar e apagar o sujeito da alteridade. Por esta razão nomeamos aqui os diversos 

mecanismos utilizados no processo colonizatório de estupro colonial. 

Os estupros que acontecem em Sorry são metáforas que Jones escreve em seu texto 

para ironizar um estupro maior perpetrado pelo colonizador europeu e branco contra os povos 

nativos australianos. Ao longo deste trabalho buscamos discutir como as agressões sexuais 

cometidas contra Stella, Martha e Mary não são os únicos estupros cometidos no romance, 

mas que os silenciamentos físicos, jurídicos e metafóricos que as personagens das garotas 

aborígenes sofrem, a voz marcante de Shakespeare – autor inglês insígnia cultural do império 

britânico –, além dos diversos relatos de violência contra os aborígenes, são elementos 

impressos na narrativa que, ao nosso ver, expressam a perversão erótica da violência colonial. 

 Visou-se, assim, ao longo dos três capítulos desse trabalho apresentar nossas leituras 

sob as perspectivas pós-colonialistas, sobre a violência sexual e de gênero e dos estudos 

literários de um romance que vem de forma lírica abordar uma das grandes feridas sociais 

dessa ex-colônia britânica. Ainda que após a publicação do romance, os sobreviventes da 

Stolen Generations e seus descendentes tenham recebido um pedido de perdão público por 

parte do governo australiano; mesmo que esforços venham sendo feitos em direção a uma 

reparação por todos os danos sofridos, vê-se ainda marcas sociais profundas das mazelas 

coloniais sofridas por eles. Sorry soma-se a um escopo da literatura mundial que se dedica a 

narrar os sofrimentos daqueles que são marginalizados e tolhidos de sua voz, tornando-se, 

desta maneira, uma rica e importante leitura para que se compreenda, reconheça e que se 
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construam laços de solidariedade e comprometimento com a luta dos indivíduos sobre quem o 

romance busca falar. 
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