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RESUMO 

 

 

 

 

Nessa pesquisa, busca-se evidenciar, através de uma análise crítica da escrita de 

Coetzee, como os três temas recorrentes em sua obra, a família, a memória e o 

silenciamento  são problematizados. A partir da imbricação história, memória e 

silenciamento, buscou-se estabelecer uma relação de seus personagens com a solidão, 

tema tão presente na obra de Coetzee.  

 

 

Palavras-chave: história, memória, silenciamento, solidão, literatura. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

In this research, I  discuss, through a critical analysis of Coetzee’s writing, how the 

three recurring themes in his work, family, memory and silencing are problematized. 

From the intertwining of history, memory and silencing,  I have sought to establish a 

relation of his characters with loneliness, a recurrent theme in Coetzee´s work. 

 

 

Keywords: history, memory, silencing, loneliness, literature. 
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Introdução 

 

O meu objetivo ao desenvolver esta tese de doutorado em Literatura 

Comparada, intitulada “A escrita de Coetzee: variações sobre a solidão”,  é analisar a 

solidão na obra de John Maxwell Coetzee, escritor sul-africano, vivo, ganhador do 

Prêmio Nobel em Literatura com Elizabeth Costello, em 2003 e, caso raro, de dois 

Booker Prizes, o primeiro com Vida e época de Michael K, em 1983, e o outro com 

Desonra, em 1999. A pesquisa privilegia três temas recorrentes: a família, a memória, 

o silenciamento, todos costurados pela fina linha da solidão.  

A obra de Coetzee apresenta uma escrita ponderada sobre essas questões, pelo 

desejo de narrar o itinerário de perdas e danos de seus personagens, com seus 

questionamentos, seu mundo interior, seus medos, suas mazelas, enfim, suas histórias. 

Os livros de Coetzee fogem ao modelo da narrativa convencional e linear, trazendo 

vários narradores; e a voz autoral surge, então, através do ponto de vista dessas várias 

vozes, em textos nos quais não pretende facilitar a vida do leitor, que é instigado e 

intrigado por suas tramas. Não se enganem os leitores: seus livros possuem uma 

linguagem dissimulada, aparentemente realista; porém, ao contrário, o leitor de 

Coetzee expõe-se ao estranhamento mais que ao real. Coetzee prefere a opacidade, 

pois dela emergem mais sentidos que da transparência. A escrita-mercadoria sonha 

com a transparência e o entendimento rápido. Nesse esquema, a palavra só pode ter 

um único significado. Contudo, quanto mais significados tiver, mais rico o texto. A 

importância de um livro de ficção se mede também pela sua capacidade de possibilitar 



11 

 

 

 

 

inúmeras leituras. O leitor que penetra no mundo das palavras, parafraseando 

Drummond,1 traz a chave para o entendimento em sua imaginação. A palavra torna-se 

instável, o que apavora os ciosos com a exatidão e clareza da linguagem (os filósofos?).  

Paradoxalmente, numa linguagem clara, que não procura clarear nada, Coetzee nos 

lança no redemoinho que é sua obra. Ele é, acima de tudo, um mestre em expor 

dramas pessoais. Quase que invariavelmente, Coetzee solta seus personagens no olho 

do furacão, para vermos o que acontece. Por mais que eles lutem, há sempre algo no 

ambiente que os oprime ― seja o clima inóspito ou o puritanismo exacerbado e 

hipócrita ou a violência das armas ou das palavras ou a pobreza material das classes 

baixas ou a pobreza intelectual e a insensibilidade das classes altas. Podemos sentir a 

presença do trágico em suas narrativas. No fundo, como Antígona,2 sabemos que a 

tempestade está próxima. “Antígona está perfeitamente ciente do que acontecerá a 

ela, e, nas profundezas de seu coração teimoso, Édipo também sabe. Mas eles 

evoluem na direção de seus desastres possuídos de verdades mais intensas que o 

conhecimento”, afirma Steiner.3 Dessa maneira, continua Steiner, 

 

O drama trágico nos diz que as esferas da razão, ordem, e justiça são 

terrivelmente limitadas e que nenhum progresso de nossa ciência ou de 

nossos recursos técnicos ampliará sua relevância. Exterior ou interiormente o 

homem é l´autre, a alteridade do mundo. Chame como quiser: de um Deus 

oculto e malevolente, destino cego, solicitações do inferno, ou fúria bruta do 

nosso sangue animal. Ele nos aguarda de tocaia numa encruzilhada. Ele 

zomba de nós e nos destrói. Em certos casos raros, ele nos conduz à 

destruição em busca de um repouso incompreensível.
4
 

  

                                                
1 Cf. Drummond. Procura da Poesia.  
2 Cf. Sófocles. Antígona.  
3
 Steiner. A morte da tragédia, p. 3. 

4 Id, p. 4. 
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Assim, “ao cair a cortina, resta, como em Antígona, uma sensação de destruição 

cruel ainda assim natural”, afirma Steiner.5 Antígona desafia o rei para realizar um ato 

que considera seu dever, e caminha, assim, voluntariamente, para sua morte. Há fatos, 

diz o direito, que podem mais que a lei. Ela certamente considerava o enterro do irmão 

um dever sagrado, algo acima da lei humana. Sabendo que é precária a condição 

humana, prefere ousar e desobedecer o rei para não conviver com a decisão dele a 

respeito de seu irmão. Afirma mesmo que a morte é para ela uma vantagem: “quem 

vive como eu, envolta em tanto luto e desgraça, que perde com a morte?”6 Creonte 

sabia que a violência praticada por sua ordem contra Antígona teria uma terrível 

consequência, pois fora avisado pelo cego Tirésias, cujas profecias sempre se 

revelavam verdadeiras. Tentou reparar o erro, mas já era tarde demais, pois “a vida é 

breve, e um erro traz sempre um erro. Desafiado o destino, tudo será destino.”7 

Percebemos em muitas narrativas de Coetzee a proximidade da destruição (a 

mão do destino?). Coetzee escreve com a mesma elegância e contenção sobre seus 

personagens, sejam brancos ou negros, homens ou mulheres, jovens ou idosos, 

sempre torturados por pequenos ou grandes remorsos, e pelos dilemas impostos pela 

vida, que surgem aos olhos do leitor com grande intensidade. 

Por suas peculiaridades, a África do Sul propiciou farto material para Coetzee e 

alguns de seus romances não poderiam ter se originado em nenhum outro lugar do 

mundo, exceto no lugar de sua infância, seu amado país de origem, que ele parece 

odiar e amar ao mesmo tempo. Em seu discurso após ser premiado com o Prêmio 

                                                
5 Steiner. A morte da tragédia, p. 104. 
6
 Sófocles. Antígona. São Paulo: Editora Martin Claret, 2005, p. 31. 

7 Id, p. 80. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAmio_Nobel_de_Literatura


13 

 

 

 

 

Nobel de Literatura, Faulkner8 disse que as pessoas devem escrever sobre coisas que 

vêm do coração, verdades universais. Caso contrário, elas não significam nada. E é isso 

que Coetzee faz. A representação estética produzida por ele tem como pano de fundo 

uma das sociedades mais violentas do mundo, na qual o estupro é um problema 

nacional, e onde há até poucos anos os nativos eram sistematicamente submetidos à 

violência tanto do Estado quanto da sociedade civil. Como resultado da violência 

contínua e injusta (fartamente representada em obras do autor), na construção da 

realidade elaborada por Coetzee em muitos de seus livros, a violência está 

disseminada em todas as camadas da sociedade pré e pós-apartheid, e não se 

encontra mais restrita ao poder do Estado. Às vezes presenciamos a inversão das 

forças entre brancos e negros, levando mesmo a um pessimismo revelado na análise 

que o autor fez da sociedade branca sul-africana e do futuro que a espera. 

Repetidamente, o narrador aborda a história como a grande motivadora da violência 

sofrida pelos personagens, contrapondo a violência historicamente sofrida com mais 

violência. Vemos em sua obra um conjunto especialmente grande de temáticas 

presentes. Vida, morte, família, subjetividades, identidades, gênero, religião, ciência, 

cultura, memória, afetos, exílio – íntimo ou efetivo –, depressão, alienação e loucura, 

restauração e crescimento. Os livros de Coetzee são fortes e avassaladores e, através 

de seus personagens, de suas falas e de seus pensamentos, somos levados a nos sentir 

como eles, sós, indefesos, revoltados, silenciados, perplexos, e somos jogados para 

dentro de suas histórias, quando então não há mais volta possível. E acaso queremos 

                                                
8
 William Faulkner ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1949. Foi também duas vezes premiado 

com o Pulitzer. 
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retornar? Já estamos arrebatados e envolvidos de tal maneira que só nos resta 

mergulhar ainda mais nesse mundo de ficção.  

Segundo Solhaug,9 é nas palavras e nos significados que Coetzee coloca sua 

ênfase, e o que é ainda mais importante, nas ambiguidades neles encontrados. 

Crescendo numa família africânder em que se falava inglês, em Cape Town e 

Worcester na África do Sul durante o apartheid, John Maxwell Coetzee enfrentou 

problemas de identidade quando criança, como explica em seu livro autobiográfico 

Cenas de uma vida: 

 

Como falam inglês em casa, como sempre é o primeiro da classe em inglês, 

considera-se um inglês. Embora seu sobrenome seja africânder, embora seu pai 

seja mais africânder que inglês, embora ele mesmo fale africânder sem sotaque 

de inglês, jamais poderia passar por um africânder.
10

 

 

Ainda segundo Solhaug,11 apesar do fato de que Coetzee se via como inglês na 

infância, ele sentia-se excluído da identificação completa num país controlado por um 

regime fundado nas distinções raciais e culturais. Seu crescimento incluiu o 

estereótipo racial, mas a noção de que os ingleses eram “bons” e os de pele escura 

eram “jeitosos” porque não tinham educação escolar entrou em conflito com sua 

experiência de mundo. Contradições como essas podem ter influenciado tanto o 

interesse como o questionamento de significados e expectativas. Cenas de uma vida 

retrata a infância de Coetzee e sua problemática e ambígua relação com seus pais. Ele 

é grato a sua mãe por protegê-lo, “mas ao mesmo tempo se irrita com ela por sua 

                                                
9 Solhaug. Telling Stories: Invasion and Isolation in J. M. Coetzee´s In the heart of the country and Waiting for 
the barbarians, p. 7. 
10 Coetzee. Cenas de uma vida, p. 133. 
11 Solhaug. Op. cit., p. 7. 
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lentidão e simplicidade, apega-se a ela como única protetora”.12 “Sua mãe é como uma 

rocha, uma coluna de pedra.”13 Enquanto sua mãe trabalhava, seu pai bebia e dormia, 

sem vontade de trabalhar. Certamente sua história tem um peso em sua obra, que 

relata as dores e os problemas familiares quase sem fazer uso da palavra família. 

Poucos escritores têm tanta capacidade para produzir personagens femininas 

tão fortes como Coetzee. Mais do que criá-las, em diversos momentos o criador 

simplesmente as incorpora e incorpora-se nelas, permitindo-lhes narrarem livros, e 

fazendo com que sejam o centro de descobertas de uma história, mesmo quando não 

estão no centro das atenções. Na verdade, expor seus sentimentos através de seus 

personagens tem sido comum na carreira literária de Coetzee: Elizabeth Costello,14 em 

sua primeira palestra, intitulada “Realismo”, chega a afirmar que escritores famosos 

como ela são apenas atores recitando seus papéis e que, em pouco tempo, livros como 

aqueles que ela escreve e são homenageados por instituições não mais serão lidos ou 

sequer lembrados. Seria bom que déssemos ouvidos ao que Elizabeth diz, mas seus 

apelos parecem destinados apenas a fazer com que a sua autora possa brilhar nas ricas 

universidades do mundo. Ciente disso, Coetzee continua tratando de temas 

espinhosos em seus livros, em que as coisas não são ou não são apenas o que parecem 

ser.  

Aristóteles diz, em sua Arte Poética, que “a tendência para a imitação é 

instintiva no homem, desde a infância”.15 Perguntamo-nos, então, se a literatura imita 

a vida. Ou a duplica, enchendo-a de possibilidades, ampliando-a, reescrevendo-a? A 

                                                
12 Coetzee. Cenas de uma vida, p. 86.  
13 Id, p. 125. 
14

 Coetzee. Elizabeth Costello: oito palestras.  
15 Aristóteles. Arte Poética, Cap. IV, p. 4.  
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literatura de Coetzee permite a duplicação da vida, a ampliação, o desvio, a mudança, 

a (re)invenção, falando inclusive através dos silêncios, dos afetos e desafetos, das 

perdas. Nada é gratuito. Tudo é prenúncio. A leitura de seus escritos bem pode levar a 

coisa nenhuma, pois sua escrita questiona as facilidades dos textos que têm pretensão 

de transparência. Em literatura, a transparência mata. Coetzee, então, com seus 

personagens imperfeitos e, por isso mesmo, verossímeis, retrata os inevitáveis 

destinos humanos, nos quais o fracasso, o desespero e a devastação fazem parte da 

vida, ao mesmo tempo em que abrigam e protegem do mundo. Seus personagens, 

quando perdem o chão, ganham vida e se reinventam, no desamparo e até mesmo na 

loucura, que ele descreve no exercício de linguagem que é a sua prosa: variações sobre 

a solidão. 

Castello, em artigo para o caderno “Prosa e Verso” de O Globo, “Variações 

Ajzenberg”, afirma que “a literatura não ensina nada”, “ao contrário, nos defronta com 

duas metades que jamais se encaixam”.16 E na cisão dessas metades encontramos 

nossa própria história de vida. As fantasias nos protegem, mas a vida começa quando 

elas se desmancham. A imaginação nos ajuda a nos afastar do mundo e, num 

paradoxo, ao mesmo tempo, nos joga de supetão dentro dele, sendo mesmo um 

instrumento para vivenciarmos nossa realidade de maneira diferente e nova. Em outra 

de suas crônicas, Castello afirma que “escritores, que estão sempre em busca de 

relações secretas entre as coisas, às vezes parecem estranhos. Em nosso mundo veloz, 

                                                
16

 Castello, “Variações Ajzenberg”, p. 3.  
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esses sujeitos calados, que passam horas a fio sozinhos com seus escritos funcionam, 

no entanto, como reservas de sentido”.17 E mais adiante, revela que  

 

escrever (como pensar em silêncio) também provoca suspeitas (...). E por quê? 

Porque, quando escreve, o sujeito se volta para si. Cai em si, como prefiro dizer 

– e essa queda para dentro, em um mundo em que tudo despenca para fora, se 

torna obscena. Em um mundo em que tudo se mostra, o obsceno não é 

mostrar, o obsceno é esconder.
18

 

 

Segundo Aristóteles, a literatura é a representação do possível, “e não compete 

ao poeta narrar exclusivamente o que aconteceu, mas o que poderia ter acontecido”.19 

Coetzee renova a literatura num processo de reinvenção da linguagem. Na segunda 

parte de seu artigo “What is a classic?”,20 Coetzee fala de como entrou em contato 

com os clássicos e de como foi tomado intensamente pela música de Bach aos quinze 

anos de idade. Relembra as impressões que teve ao ouvir o “Cravo bem temperado”, 

vindo da casa vizinha, a primeira peça de música clássica que havia ouvido. Ele vinha 

de uma família não musical e estava acostumado a ouvir música americana no rádio, 

mas que não lhe causava grande impacto.  Era apenas música. Naquela tarde em 

questão, ele teve uma revelação ao escutar a música de Bach. Segundo Coetzee, o 

clássico é o que sobrevive, sobrevivendo porque gerações de pessoas não podem 

deixá-lo passar e por isso se apegam a ele a todo custo – isto é o clássico. Então, 

podemos entender o clássico como aquilo que passa de geração a geração, como o 

que fica, o que permanece. Se, como diz Horácio, um clássico é o que ainda existe 

                                                
17 Castello. Sábados inquietos, p. 52. 
18 Id, p. 53. 
19

 Aristóteles, Arte Poética, Cap.IX, p. 9. 
20

 Cf. Coetzee. Stranger Shores: literary essays.  
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após cem anos, pode ser que daqui a cem anos essa definição se encaixe  na obra 

de Coetzee, pois certamente sua obra tem o poder de nos encantar e assombrar 

com seu poder transformador. 

Na obra de Coetzee, o texto é estruturado em dobras, nas quais é 

possível, com um olhar mais atento,  vislumbrar outras vozes que falam 

juntamente com a do autor. Ele surpreende o leitor com sua escrita híbrida, 

cheia de possibilidades, em que tudo é e ao mesmo tempo não é. Relacionando 

seu texto entre o velado e o revelado, Coetzee deixa pistas que estão lá para 

quem quiser ver, e nos oferece o prazer da descoberta ao não apresentar 

respostas e soluções, mas, ao contrário, deixar a suspeita de que há ainda 

enigmas a serem escavados.  

O papel da linguagem (“Penso que uma linguagem é o lugar de onde 

brota a compaixão”, diz Wendy Doniger,21 professora de religião, em resposta às 

palestras de Coetzee) e da literatura também são discutidos nos livros de 

coetzee, assim como a metaficção: “Quer dizer que ele vai ficar lá na frente e 

fazer uma palestra sobre alguém que está fazendo uma palestra? Trés post-

moderne”, diz a filha de Peter Singer, que faz uma das reflexões em A vida dos 

animais.22 Elizabeth, em Elizabeth Costello, por sua vez, diz que as palavras de 

certa forma perderam a significação verdadeira que antes tinham – “O espelho-

palavra se quebrou” – e que nós não somos mais como antes: “Acreditamos que 

                                                
21 Coetzee. A vida dos animais, p. 125. 
22 Id, p. 125, p. 103. 
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houve um tempo em que podíamos dizer quem éramos. Agora, somos apenas 

atores recitando nossos papéis. O fundo caiu”.23  

Coetzee fala também sobre a relação entre realidade e ficção: 

 

... contar histórias funciona quando se induz o leitor ou o ouvinte a um 

estado de sonho no qual o tempo e o espaço do mundo real 

desaparecem, suplantados pelo tempo-espaço da ficção. A interrupção 

do sonho chama a atenção para a estrutura da história e devasta a ilusão 

realista.24 

 

John, o filho de Elizabeth, fala sobre a ficção em “Não é isso a coisa mais 

importante da ficção, nos tirar de nós mesmos, nos levar para outras vidas?”,25 

remetendo também à ideia de passagem, em que a literatura nos transporta 

para outros mundos.  

As crenças e descrenças humanas estão igualmente presentes na obra de 

Coetzee. Na última palestra do livro  Elizabeth Costello, “No portão”, Elizabeth 

precisa escrever sobre aquilo em que acredita e declara ao homem em seu 

posto: “Sou escritora. Provavelmente não ouviu falar de mim aqui, mas escrevo, 

ou escrevia, sob o nome de Elizabeth Costello. Minha profissão não é acreditar, 

é só escrever”.26 O homem ao portão, que a recebe, não aceita esta declaração 

falada e pede que ela escreva uma declaração para poder fazer a travessia. Ela, 

então, decide escrever:  

 

                                                
23 Coetzee. Elizabeth Costello: oito palestras, p. 26. 
24 Id,  p. 22.  
25

 Id, p. 30.  
26 Id, p. 215. 
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Sou escritora, uma mercadora de ficções. Tenho apenas crenças 

provisórias: crenças fixas me atrapalhariam. Mudo de crença como quem 

muda de casa ou de roupas, de acordo com minhas necessidades. Com 

base nisso – profissão, vocação – solicito minha isenção da regra de que 

ouço agora falar pela primeira vez, a saber, que todo requerente ao 

portão tenha de ter uma ou mais crenças.
27

 

 

 

A memória, muito presente em Vida e época de Michael K, de 1983, 

motiva o protagonista que dá título ao romance numa procura pelo lugar em 

que sua mãe nasceu: quer fincar raízes lá, onde, acredita, ele pode viver em paz. 

Nesse livro somos apresentados à violência da guerra na África  do Sul, aos 

campos de assentamento e ao horror que os comanda, ao aprendizado do 

silêncio imposto desde cedo a Michael, por sua deformidade, o lábio leporino, 

que afastava as pessoas dele. Ele convive desde pequeno, forçosamente, com a 

solidão. Sua vida é o exercício do silenciamento. A solidão é a es crita de sua 

vida, um palimpsesto eternamente reescrito com o mesmo tema. No caso de 

Michael, ele não procurava a solidão, mas parece que ela sempre o encontrava. 

Não tinha amigos, parentes, mulheres, ninguém por ele. Michael sofre um 

processo de desidentificação e de desterritorialização, que fazem dele um 

eterno caminhante. Em Vida e época de Michel K, Coetzee está mais uma vez 

falando de muitos homens em situações limítrofes, os desgarrados, os solitários, 

aqueles que não pertencem a lugar nenhum neste mundo.  

Segundo Schallenberg,28 a falta de articulação de Michael não significa 

falta de substância: por não saber se expressar bem, ele prefere o silêncio. 

                                                
27 Coetzee. Elizabeth Costello: oito palestras, p. 216 
28

 Schallenberg. Articulating Substance: on Silence and Namelessness in J. M. Coetzee’s Foe and Life and 
Times of Michael K, p. 27. 
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Exatamente por isso, o médico confere a ele qualidades excepcionais, ligando -o 

a uma outra forma de existência, uma vida simplória que não encontra mais 

lugar neste mundo. O médico quer que ele fale, mas seu silêncio fala mais alto. 

Seu silêncio invoca o discurso da passividade, de quem só quer viver uma vida 

pacífica. Não ter voz nessa narrativa dá um valor positivo ao silêncio e à recusa à 

luta. Ele é uma alegoria da paz, de uma forma de viver sem enfrentamento. 

Podemos, então, entender seu silêncio como positivo, como revelador de sua 

personalidade pacífica. Segundo Wright,29 é também uma narrativa que pode ser 

lida como uma fábula sobre como sobreviver à opressão e desafiá -la, que é o 

que Michael na verdade faz. Ainda segundo Wright ,30 geralmente preocupado 

com a dificuldade em acessar o outro, aqui Coetzee faz algo extremamente 

inovador: uma tentativa de criar um outro ser como o protagonista dessa 

narrativa. Porém, de acordo com Wright,31 o drama do contato com o outro não 

está ausente, está meramente recodificado em um nível diferente, pois aqui 

alguém que representa a cultura ocidental (o autor) volta s ua atenção para um 

ser marginalizado indiferente às principais correntes da cultura. Nesse sentido, 

continua Wright,32 a narrativa de Coetzee é uma reprise literária da velha e 

clássica relação colonizador-colonizado.  

Michael K é o eterno retirante, num autoexílio constante, é Fabiano33 em 

sua dificuldade de se comunicar em sua própria língua, é Severino34 em sua 

                                                
29 Cf. Wright. The Art of Evasion: writing and the state in J.M. Coetzee's Life & Times of Michael K, p. 3. 
30 Id, p. 4. 
31 Ibid. 
32

 Ibid. 
33 Cf. Ramos, Graciliano. Vidas secas.  
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constante migração por sua terra, os sertões de sua terra, é Macabéa 35 em sua 

ingenuidade. Michael K é o próprio refugo humano, o dejeto, aquele que 

ninguém quer. Representa as vozes silenciadas, as vidas desperdiçadas 36 de 

tantos homens, os que não têm paradeiro, aqueles que vivem marginalizados, 

como seres humanos abaixo de qualquer classificação, que perecem na 

obscuridade, enterrados em covas anônimas e de quem ninguém se lembrará 

um dia e, no entanto, só o que querem é parar em algum lugar, procuram um 

pouso, um oásis para descansar. E Coetzee, ao dar-lhe voz, faz falar os solitários, 

os indesejados, os sem-ninguém, os sem-nada, que têm tanto valor como 

qualquer ser humano sobre esta terra.  Essa mesma inquietação nos incomoda, 

em relação aos sul-africanos, pois em toda a obra de Coetzee somos 

confrontados com a violência irracional presente na África do Sul. E espantados 

fechamos os livros de Coetzee ao término da leitura.  

Em No coração do país, de 1977, nos espantamos novamente: a 

protagonista, jovem órfã de mãe que tem uma estranha relação de amor e ódio 

com o pai ausente, se ressente tanto quando o pai casa com outra mulher que 

mata os dois, em sua cama, a machadadas. Narrado em primeira pessoa por 

Magda, que logo de início se revela uma pessoa em quem não se pode confiar, 

mas de quem se deve desconfiar, o leitor é imediatamente apresentado aos 

seus antagonistas, seu pai  e a noiva que ele traz para a fazenda. É ela quem 

conta a história, quem descreve a ambientação e é através de seus lábios que 

                                                                                                                                          
34 Cf. Melo Neto, João Cabral de. Morte e Vida Severina.  
35

 Cf. Lispector, Clarice. A hora da estrela.  
36 Meu diálogo aqui é, evidentemente, com a obra de Bauman, Vidas desperdiçadas.  
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conhecemos toda a história que ela narra e/ou inventa. Mas ela não se 

apresenta como protagonista – e toda história não precisa de um protagonista? 

Talvez ela pense que, sendo esta sua história, ela seja realmente a protagonista. 

O fato não é explicitado, como  é costumeiro em Coetzee. 

Tão amargamente afetada pela solidão, ela transformou a sua própria 

vida em ficção e conta ao mesmo tempo várias versões pos síveis dos 

acontecimentos que vive. O alheamento e a confusão mental aqui, de novo, 

aparecem, fazendo da vida dessa personagem mais um naufrágio, que, em 

resposta a uma vida inteira “deixada de lado, esquecida, coberta de pó, como 

um sapato velho”37 passa pelo mundo “como um vazio, um vazio revestido de 

corpo”.38 Rancorosa e  rejeitada, convive com os criados e aprende a língua dos 

negros, a linguagem dos sinais, dos silêncios. Prenhe de contradições, vive 

alimentando seu ódio pelo pai, enlouquecida pela solidão, numa terra de 

ninguém, no coração do país. A violência não vem apenas dos negros, enfim, 

mas de seus patrões, das próprias mulheres, numa inversão interessante de 

papéis. E Magda continua vivendo, sufocada por sua solidão.  

Desonra, em inglês, Disgrace (desgraça), de 2000, cujo título  já é um 

prenúncio do que está para acontecer, nos expõe igualmente à violência, dessa 

vez advinda de um negro em relação à filha do protagonista, um ex -professor 

universitário, David Lurie, que, acusado de assédio sexual , é forçado a se demitir 

e resolve passar um tempo na fazenda de sua filha Lucy. Petrus, um homem que 

a ajuda, começa a trama como um tratador de cachorros cuja vida vai 

                                                
37 Coetzee. No coração do país, p. 56 
38 Id, p. 57. 
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melhorando à custa de muito trabalho duro. Mas ele quer mais, quer as terras 

de Lucy e, ao invés de simplesmente propor a ela uma compra ou uma parceria, 

enfim, ao invés de um diálogo, contrata três rapazes, um deles de sua família, 

sua gente, como diz, para estuprar a moça, com o intuito de fazê-la concordar 

com a proteção que ele lhe ofereceria então. Os rapazes chegam a pôr fogo nos 

cabelos de Lurie, que fica apavorado com o ocorrido e quer que a filha se mude 

para a cidade, coisa que ela não aceita, decidida a ficar e a ter o filho gerado 

daquela violência. Acredita que o preço que teve que pagar para ficar lá é ter 

aquele filho, um descendente da raça de Petrus. Interessante é ver que, 

enquanto o personagem de Lurie parece (de)cair em sua posição social, Petrus 

parece crescer e enriquecer cada vez mais. O antagonismo está posto e nos 

perguntamos: só pode haver paz entre brancos e negros mediante atos de 

violência? 

Terras de Sombras, de 1974,  também nos brinda com um personagem 

instigante: o intelectual Eugene Dawn, que investiga a questão do poder 

analisando os métodos da guerra psicológica desencadeada pelos Estados 

Unidos no sudeste asiático e suas desastrosas consequências, suspeita que seu 

relatório não será aceito, muito menos entendido ou apreciado pelo chefe, um 

tal de Coetzee. Considera-se uma pessoa criativa, um pensador, ao contrário do 

chefe. Diz que precisa de paz e concentração para fazer seu trabalho e que não 

pode ser incomodado por sua esposa Marilyn e seu filho – demonstrando já 

nesse discurso que não tem laços de afeto com o próprio filho, pois não se 

refere ao menino como seu, coisa que, de fato, é, como ele afirma para a polícia 
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posteriormente.39  Diz que Marilyn está cansada e o repele, acredita que ela 

está desinteressada por ele. Não temos motivos para duvidar do narrador até 

que ele confessa que o Vietnã lhe custou demais. Começa aqui a emergir a 

verdadeira história, a de um homem doente e louco, que confessa espionar a 

esposa, que sequestra o próprio filho, que o maltrata quando a criança chora 

pedindo para voltar para casa, que esfaqueia o menino quando a polícia vem 

prendê-lo e se espanta com isso, e que se declara surpreso quando um dos 

guardas o golpeia para resgatar a criança ferida. Preso numa instituição para 

doentes mentais, médicos psiquiatras querem investigar a razão de seu colapso 

nervoso, remontando à sua infância na busca do fator desencadeante para sua 

loucura. No último parágrafo da narrativa, ele enfim menciona a mãe e o pai: 

enquanto ele servia na guerra ela abria “suas asas vampirescas para a noite” ,40 

fazendo o menino se sentir sozinho e abandonado, não formando uma ligação 

afetiva verdadeira com a mãe nem com o pai. Vemos aqui mais uma história de 

desamparo: ele é um filho da guerra, e essa narrativa é mais uma variação sobre 

a solidão. 

Os romances de Coetzee questionam o poder discursivo do coloniali smo, 

mostrando as fendas e rachaduras da enunciação colonial, com a capacidade de 

mostrar a alteridade, ainda que em personagens silentes, que emerge dessas 

brechas e que se situa no centro de suas narrativas, que revelam as questões 

éticas e políticas mais fundamentais em sua querida África do Sul. 

                                                
39 Coetzee. Terras de sombras, p. 54. 
40 Id, p. 64. 
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Proponho-me a escrever três capítulos, todos na forma de ensaios temáticos, 

divididos de forma mais detalhada, abaixo. Os livros de ficção abordados serão: No 

coração do país, Vida e Época de Michael K e Desonra. Pretendo usar estas obras para 

falar das categorias Família, Memória e Silenciamento, usando a Solidão como costura 

entre essas categorias. 

Além do aporte crítico-teórico de Attwell (teoria do romance), Scott, Lin e 

Ghandi (pós-colonialismo), Spivak (silêncio do subalterno), Kristeva (o abjeto), 

Saunders (apartheid), Bosi, Fausto, Le Goff, Halbwachs e Pollack (memória) e Murphet 

(exílio), buscaremos, ainda, um diálogo entretecido com a fortuna crítica das obras 

selecionadas para discussão, lançando mão de artigos de Paola Splendore, Julien 

Gitzen, Sue Kossew, Mike Marais, Ian Glenn, Tamlyn Monson, Kimberly Segall, Sigrid 

Solhaug, Marte Schallenberg, Elizabeth Alsop, Arnd Bohm, Timothy Wright, Jane 

Poyner, Derek Attridge e Nadine Gordimer.  

O capítulo I (“Família, quem precisa de família?”) versa sobre a família na obra 

de Coetzee, o que significa crescer e se desenvolver em uma família desestruturada, 

com a ausência do pai, da mãe ou dos dois. Fala das relações entre os familiares – ou 

da falta de laços afetivos que unem uma família cujos membros se amam e se 

respeitam. Aqui foi feita uma reflexão sobre a importância da família na construção 

das identidades dos personagens e das tramas, procurando descrever o lugar das 

referências familiares para o entendimento íntimo dos personagens e para a realização 

dos sentidos presentes nos textos. 

O capítulo II (“Falar ou não falar”) aborda o exercício do silenciamento e o 

silêncio dos que não conseguem falar, das consequências que a escolha e o ato de não 
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falar trazem para a vida das pessoas envolvidas. Nesse capítulo se analisa o 

silenciamento como parte de uma escolha de vida – o silêncio em oposição à fala como 

forma de resistência pacífica, em que procuramos examinar o silenciamento como 

elemento bastante presente no cotidiano dos personagens de Coetzee.  

O capítulo III (“Assim falou a memória”) fala sobre a memória e suas 

representações, a história de vida de personagens que falam através de suas 

memórias, verdadeiras ou inventadas. Analisamos aqui se a memória – real ou 

inventada – representa um papel essencial na construção dos personagens e de suas 

histórias de vida, pensando a memória e as possíveis formas de representá-la na obra 

de Coetzee. 

E, por último, durante todo o percurso de nossa pesquisa, buscou-se entender 

como a solidão devasta as vidas desses personagens, que buscam desesperadamente 

um contato mais profundo com outros seres humanos, e demonstrar sua relação na 

construção de suas subjetividades. 
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Capítulo 1 

 

Família, quem precisa de família? 

 

A gente colhe o que semeia. Escrevo sobre almas 

inquietas, almas em torvelinho respondem meu 

chamado.
41

 

 

 

O cenário dos livros de Coetzee é quase sempre a África do Sul, seu país – 

amado e odiado – que jamais é esquecido em suas narrativas. Um país em que 

corrupção e autoritarismo convivem com miséria e fome, em meio à guerra civil que 

devastou tanto as cidades como o interior do país. Um país cuja devastação se estende 

à destruição das vidas narradas e reflete mesmo o desamparo em que vivem os 

personagens de Coetzee, numa época em que viver é por si só uma aventura. Nesse 

cenário, as famílias parecem refletir o caos e a perplexidade do lugar onde vivem. 

Porém, como em Coetzee nada é o que parece ser, não é apenas na África do Sul que 

as famílias coetzeeanas são desestruturadas e incompletas. Onde quer que seus livros 

                                                
41 Coetzee. Diário de um ano ruim, p. 177. 
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sejam ambientados, alega Splendore,42 as famílias serão sempre fatores de desunião 

mais que de união. Seus personagens convivem desde cedo com a solidão, com a 

ausência do pai, da mãe ou de ambos. Para Splendore, 43 são famílias em que os laços 

de amor e proteção que geralmente unem os membros não existem ou existem 

precariamente. Ainda segundo Splendore,44 as relações familiares são sempre difíceis, 

quando não marcadas pela violência, pelo descaso, pela indiferença e pela negligência 

dos pais em relação aos filhos. Parece não haver família ideal na ficção de Coetzee, 

continua Splendore,45 pelo menos família que apresente compromisso real em relação 

aos filhos, que têm que sobreviver a ela. Assim, Splendore46 conclui que desconstrução 

desse ideal de família é uma constante na obra como um todo, e parece refletir 

mesmo os lugares onde os romances se passam, na África do Sul pós-apartheid, que 

enfrenta conflitos políticos, culturais e morais, sem falar na miséria, na fome e na 

violência. É a família da ausência: ausência de amor, de união, de compromisso. Suas 

famílias amputadas espelham em sua deformidade uma distorção maior, perpetrada 

pelo sistema colonial e exacerbadas pelo apartheid. 

As figuras paternas que aparecem mais consistentemente na obra de Coetzee 

são geralmente calcadas no estereótipo patriarcal, sendo principalmente associadas 

com a arrogância,47 indiferença48 e insanidade49. Enquanto declara o fim de uma 

posição, não mais necessária porque os pais não mudarão o estado das coisas, a 

                                                
42 Splendore. No more mother and fathers: the family sub-text in J. M. Coetzee`s novels, p. 149. 
43 Ibid. 
44 Ibid. 
45 Ibid. 
46 Ibid. 
47 Cf. Coetzee. No coração do país.  
48

 Cf. Coetzee. Desonra.  
49 Cf. Coetzee. No coração do país. 
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destituição dos pais nos romances de Coetzee paradoxalmente destaca a necessidade 

desses pais de se reapropriarem dessa posição. Essa é sua única chance de 

reabilitação, seu único gesto de redenção disponível, e representa um modo de 

reconstruir uma consciência ética perdida. Ainda de acordo com Splendore,50 Coetzee 

parece estar nos dizendo que ainda que as famílias sejam desestruturadas, sempre 

haverá pais e sempre haverá um conflito entre pais e filhos, pois é essa a maneira pela 

qual a história se move. A ênfase de Coetzee nessa idéia de pais expressa, em um nível 

mais simbólico, a necessidade de aceitar as responsabilidades em relação ao outro, de 

se colocar em relação ao outro, como família. 

Paola Splendore observa que  

 

 

... o subtexto nos romances de Coetzee é mais como um sub-roteiro escondido, 

que raramente é deixado emergir à superfície e se desenvolver, é algo sobre o 

qual o autor escolhe não falar, apenas apresentando indícios  e deixando sinais. 

O tema família não é evidente, mas deve ser reunido nas pistas deixadas, é um 

enigma esperando para ser decifrado. Famílias são entidades imperfeitas, 

amputadas ou doentes e, entretanto, surpreendentemente, a maioria dos 

personagens de Coetzee não é apresentada apenas em relação ao seu status 

familiar, mas os romances frequentemente abordam o tema laços de família e 

obrigações familiares – ou a ausência destes. Na maioria dos casos, aparecem 

relações residuais, o que fica após algum membro da família desaparece e não 

há aparentemente nada para ligar os que restaram, nem mesmo um lar.51  

 

 

                                                
50 Splendore, ''No More Mothers and Fathers'', p. 150. 
51 Id,Trad. livre de “ …the family sub-text in Coetzee’s novels is rather like a buried sub-plot which is 
rarely allowed to surface and develop on its own terms; something the author declares ‘‘unspeakable’’ 
and refuses to narrate, but hints at. The family theme is not evident as such but has to be put together, 
reconstructed on the few traces left; it is an enigma waiting to be deciphered, like the figure in Henry 
James’s carpet. Families are imperfect entities, amputated and diseased, and yet, surprisingly, most of 
Coetzee’s characters are not only primarily introduced in terms of their family status, but the plots of the 
novels often revolve around family ties and obligations. In most cases what we find are residual 
relationships, what is left after some members of the family have disappeared and there is apparently 
nothing to bind those who are left, not even a home”. 
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Nas análises que se seguem, vamos examinar alguns dos romances de Coetzee, 

nos quais esses problemas são mais evidentes e expressam-se ora na voz dos filhos, 

ora na perspectiva dos pais.  

 

 

Ausência de pai e mãe 

 

 

Você é precioso, Michaels, do seu jeito; é o 

último de sua classe, uma criatura que sobrou de 

uma era anterior, como o celacanto, ou o último 

homem que falava a língua Yaqui.52 

(...) 

 

A plantação para a qual você está indo agora 

está em nenhum lugar e em todo lugar, menos 

nos campos. Ela é outro nome para o único lugar 

onde você se integra, Michaels, onde você não 

se sente sem teto. Está fora de todos os mapas, 

nenhuma estrada que seja só uma leva até ela, e 

só você sabe o caminho.53 

 

 

A ausência de um pai marca profundamente a vida de Michael K. Negro,54 lerdo 

da cabeça55, deformado por um lábio leporino, Michael K tem tudo para ser um anti-

herói. No entanto, sua luta para chegar à fazenda onde sua mãe havia nascido, 

apresenta algo de sublime, pela resiliência com que encara os obstáculos em sua 

caminhada por uma África do Sul desumana e cruel, retrato do caos, abalada pela 

                                                
52 Coetzee. Vida e época de Michael K, p. 176. 
53 Id, p. 198. 
54

 Id, p. 84. 
55 Id, p. 168. 
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desordem e pela desregulamentação, consequências da guerra. Originário de um 

mundo em que a instabilidade, a exclusão e a desesperança parecem reinar, Michael 

encarna de forma muito particular a epopéia de nosso tempo. Seu principal talento, 

talvez, seja sua capacidade de viver à margem, como “um artista da fuga”,56 numa 

sociedade que o deseja invisível de fato. 

Faulkner,57 em Enquanto agonizo, explora o tema da família que viaja numa 

carroça para atender ao último desejo da mãe, enfrentando uma inundação e um 

incêndio, enquanto suas vidas são narradas pelo fluxo de consciência dos personagens, 

em fragmentos, em que o leitor é convidado a participar, recriando as histórias não 

contadas para dar sentido à leitura. Suas vidas são tão turbulentas quanto as tragédias 

naturais que enfrentam e aqui podemos fazer um paralelo com a narrativa de Coetzee 

em Michael K., um protagonista humilde que passa por muitas peripécias para enterrar 

a mãe na terra onde ela nascera. Diferentemente do enredo de Enquanto agonizo, em 

que a mãe manifestara o desejo de ser enterrada na cidade de Jefferson ainda em 

vida, em Vida e época de Michael K, é Michael quem decide enterrar a mãe na fazenda 

dos Visagie, porém, pode-se dizer que os personagens dos dois romances são pessoas 

simples e até mesmo rudes, que às vezes demonstram uma compreensão da vida com 

um certo teor filosófico: “Mas essas senhoras ricas da cidade mudam muito de ideia. 

Os pobres é que não podem”.58 

          Segundo Steiner, “na tragédia grega as ações mortais estão cercadas por 

forças que transcendem o homem”, pois “na tragédia o relâmpago é um 

                                                
56 Coetzee. Vida e época de Michael K, p. 193.  
57

 Faulkner. Enquanto agonizo. 
58 Id, p. 18. 
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mensageiro”.59 Assim como podemos sentir a tragédia anunciada em Coetzee, com 

seus personagens vivendo de alguma forma algum conflito, em Enquanto agonizo 

Faulkner faz uso do prenúncio de chuva e tempestade por toda a primeira metade do 

livro: “Vai chover já”60, “Além disso, vai chover esta noite”61, “Nuvens como essa não 

enganam”62, “É certo que vai chover”63, “E vai chover, com certeza”64, ...” a chuva vai 

desabar entre nós”65, “Não quero que a tempestade me apanhe aqui em cima”66, ...” 

“na iminência de uma tempestade”,67 “...porque vai chover”...,68 ...”tina comeado a 

chover”...69, “E a tempestade vai desabar”,70 “A chuva tomba violenta”...,71 “Vai chover 

mais ainda.”72 Entre outras citações, as aqui mencionadas já anunciam a grande 

enchente que assolará a região, e que eles terão que enfrentar e sobreviver para 

realizar o último desejo da mãe. E, entre seus pensamentos, podemos entender as 

verdadeiras intenções que movem cada um dos personagens nessa jornada inglória.  

A luta de Michael é diferente, pois ele não enfrenta enchente ou incêndios, 

mas, marcado por uma condição social subalterna desde o nascimento, ele segue seu 

caminho sempre solitário, no país do apartheid, vivenciando a opressão de um regime 

autoritário. Com a doença da mãe aliada às dificuldades da vida na cidade, Michael 

decide levá-la de volta à terra onde nascera. Sem condição nem dinheiro, ele improvisa 
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 Steiner. A morte da tragédia, p. 111. 
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 Faulkner. Enquanto agonizo, p. 27. 
61 Id, p. 34. 
62 Id, p. 37. 
63 Id, p. 38. 
64 Id, p. 39. 
65 Id, p. 41. 
66 Id, p. 45. 
67 Id, p. 46. 
68 Id, p. 54. 
69 Id, p. 64. 
70 Ibid. 
71

 Id, p. 70. 
72 Id, p. 77. 

 



34 

 

 

 

 

um veículo a partir de um carrinho de mão, que lhe permite carregar sua mãe pelo 

interior da África do Sul, numa imagem da precariedade que reflete suas vidas. Quer se 

firmar como sujeito de sua própria existência num Estado extremamente autoritário, 

que quer o controle absoluto sobre tudo, tirando a liberdade do povo. No entanto, 

Michael parece sempre configurar-se na figura do outro, como uma sombra, pois 

sempre fora o empregado, o subjugado, sem direitos e sem voz.73 Ele é um 

representante da resistência pacífica, não quer brigar. Era “o último de sua espécie, 

uma criatura que ficou de uma era anterior”,74 segundo o médico do campo de 

reabilitação.   

Evadindo-se da paz e da guerra, ocultando-se no terreno aberto onde ninguém 

pensaria em procurar, Michael conseguiu viver “à velha maneira” deslizando através 

do tempo, “observando as estações, sem tentar mudar o rumo da história mais do que 

um grão de areia tentaria”.75 Uma vez refugiado, sempre refugiado. Era assim que 

Michael se sentia, mesmo na fazenda. Quanto mais se integrava à natureza, mais 

prescindia de coisas materiais. Criava e recriava seu universo naquela fazenda onde se 

exilara do mundo e da guerra.  

A primeira parte do livro é narrada em  terceira pessoa, com distanciamento do 

narrador. Mais uma vez ele estabelece uma novidade: a primeira e a terceira partes do 

texto são narradas por esse narrador onisciente, enquanto a segunda parte é narrada 

pelo médico, essa sim em primeira pessoa. A história de Michael K parece ser melhor 

narrada pelo médico do campo de reabilitação, que supostamente possuiria o que ele 

                                                
73

 Cf. Spivak. Can the subaltern speak?  
74

 Coetzee. Vida e época de Michael K, p. 176. 
75 Ibid.  
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não possui: a eloquência, o dom da palavra, a racionalidade. Porém, todo esse 

pensamento do médico sobre Michael ser uma criatura transcendental pode ser 

enganoso até mesmo ao leitor mais atento, visto que o médico narra em primeira 

pessoa, estando totalmente envolvido na questão para ser imparcial. O médico parece 

querer viver à mesma “velha maneira” de Michael, quando, antes de ir trabalhar no 

campo de reabilitação, talvez enfrentasse menos problemas. Na verdade, sabemos que 

o “médico” não era nem médico, mas um farmacêutico,76 um profissional da área de 

saúde sim, mas sem diploma de medicina, aproveitado para a função de médico no 

campo de reabilitação de Kenilworth.77 Assim, quando afirmamos que em Coetzee 

nada é realmente o que parece ser, pode ser mesmo que o “médico” ache isso de 

Michael, que o ache uma criatura especial ou não, que isso seja apenas uma artimanha 

que ele usa para quebrar o silêncio de Michael. Então, se Coetzee parece querer dizer 

algo através do silenciamento de Michael, um recurso estratégico usado por ele já que 

Michael é declaradamente “lerdo da cabeça”78 e “não é bom com palavras”79, parece 

também querer desconstruir essa idéia em seguida, ao fazer parecer que o médico 

realmente entende Michael. Parece fazer do médico um antinarrador, mais um de 

seus narradores não confiáveis (assim como Magda, em No coração do país80) já que 

ele se enfurece com Michael quando este não come o que lhe prepara, quando não 

responde às suas perguntas e quando não faz o que ele, o “médico”, deseja. O médico 

quer fugir com Michael e, quando este realmente foge, deseja ter ido com ele. Coetzee 

                                                
76 Coetzee. Vida e época de Michael K, p. 188. 
77 Id, p. 179. 
78 Id, p. 168. 
79

 Id, p. 162. 
80 Cf. Coetzee. No coração do país. 
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parece nos querer dizer para não confiarmos nesse suposto médico, que por vezes não 

respeita Michael ao querer que ele fale de qualquer jeito, talvez até como forma de 

controle sobre ele. Assim, é extremamente difícil saber onde Coetzee se situa, pois 

seus textos se revelam uma leitura muito mais difícil do que parece à primeira vista.  

A estratégia de usar diferentes narradores também foi usada por Faulkner81 em 

The sound and the fury, em que cada uma das quatro partes do livro tem um narrador 

diferente. A primeira dessas quatro partes é narrada por Benjy (Benjamin Compson), 

um homem de trinta e três anos com a idade mental de uma criança de três anos. Seu 

relacionamento com o mundo se faz sobretudo através de sensações: as cores; as 

luzes; o cheiro das árvores; o som da chuva. O título do romance foi tirado do famoso 

solilóquio de Macbeth, ato V, cena 5, de William Shakespeare:  

 

Tomorrow and tomorrow and tomorrow, 

Creeps in this petty pace from day to day 

To the last syllable of recorded time, 

And all our yesterdays have lighted fools 

The way to dusty death. Out, out, brief candle! 

Life's but a walking shadow, a poor player 

That struts and frets his hour upon the stage 

And then is heard no more: it is a tale 

Told by an idiot, full of sound and fury, 

Signifying nothing.82 

                                                
81 Faulkner. The sound and the fury.  
82 O mesmo trecho, em tradução para a língua portuguesa, por Beatriz Viégas-Faria, na edição de 
Macbeth publicada pela Editora Nova Cultural: “Amanhã, e amanhã, e ainda outro amanhã/Arrastam-se 
nessa passada trivial do dia para a noite, da noite para o dia,/Até a última sílaba do registro dos 
tempos./E todos os nossos ontens não fizeram mais que iluminar para os tolos/o caminho que leva ao pó 
da morte. Apaga-te, apaga-te, chama breve!/A vida não passa de uma sombra que caminha, um pobre 
ator/Que se pavoneia e se aflige sobre o palco –/Faz isso por uma hora e, depois, não se escuta mais sua 
voz./É uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria/E vazia de significado”. 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Solil%C3%B3quio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Macbeth_%28personagem%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare
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Imediatamente óbvia é a noção de uma “história contada por um idiota”, neste 

caso Benjy, através do qual a história dos Compsons abre o romance.  

 Diferentemente de Michael, cujos pensamentos são articulados para 

expressarem melhor o que se passa em sua cabeça, Benjy carece de articulação, de 

ordenamento de linguagem e de pensamento, então é extremamente difícil para o 

leitor entender essa parte do livro. Usando o fluxo de consciência para narrar sua 

história, Faulkner realiza um mergulho na mente de seus personagens, que fazem 

saltos no tempo, tornando a leitura difícil pela não linearidade da narrativa. Esse fluxo 

não é apenas um artifício estilístico, mas, antes, uma peça importante no quebra-

cabeças, um dado suplementar para a compreensão da trama. Como Michael, Benjy é 

excluído socialmente, até seu nome é mudado para não desonrar a memória do tio 

cujo nome herdara. Como Michael, Benjy não tem voz, mas fala através de seu choro, 

a única forma de se comunicar com o mundo. Assim como Michael, Benjy vive de 

memórias, mas seus pensamentos são irregulares e confusos. Mas, diferentemente de 

Michael, Benjy tem sempre alguém da família de negros que serve aos Compsons para 

cuidar dele. Não pode ficar sozinho e as duas únicas pessoas que se importam com ele 

são sua irmã Caddy e a velha empregada Dilsey. Benjy vive num mundo só seu, assim 

como Michael. Como Benjy, Michael é por vezes tido como idiota.83 O oficial que 

comandava o grupo que chegou à fazenda e o encontrou, disse para um dos soldados 

que comandava, a respeito de Michael: “Veja se é tão idiota quanto parece”.84 E 

parece que ele confirma a suspeita, sua idiotia, para eles. E quando ele tenta se 

                                                
83

 Coetzee. Vida e época de Michael K, p. 28. 
84 Id, p. 142. 
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justificar, diz: “Não sou o que vocês estão pensando. Estava dormindo e vocês me 

acordaram, só isso”.85 Enfim, tanto Michael como Benjy são dois solitários, mas por 

diferentes razões. Então, aqui fazemos uma comparação entre um menino branco, 

Benjy, que tem negros para tomar conta dele, ao contrário de Michael, que é o negro, 

o subalterno, de quem ninguém toma conta e de que ninguém quer saber.  

Segundo Gitzen, em Vida e Época de Michael K, 

 

 Coetzee criou em Michael uma figura solitária que não pede nada a não ser 

que o deixem em paz. Ele raramente fala, nem mesmo para si próprio, e 

permanece calado na presença de outros, até quando o médico implora para 

que ele conte sua história. Sua natureza lacônica o torna um atípico 

protagonista de Coetzee, e ele também é atípico por ser “lerdo da cabeça”. Por 

isso o autor achou necessário a mudança de seu costumeiro foco narrativo em 

primeira pessoa para o de terceira, que permite a apresentação de uma 

narrativa independente, detalhada e lúcida das ações e pensamentos de 

Michael.86  

 

Este médico acredita que apenas ele consegue entender Michael a fundo, e 

como ele é, como conseguiu sobreviver à guerra, à fome, à miséria e à solidão. Michael 

é um sobrevivente. A precariedade de sua linguagem remete à precariedade de sua 

vida, uma vida sem pertencimento, em constante busca por algo que não encontra. 

Aparentemente, o médico acredita que só ele tem a capacidade e o discernimento 

                                                
85 Coetzee. Vida e época de Michael K, p. 143. 
86 Gitzen. "The Voice of History in the Novels of J.M. Coetzee", p. 4. Trad. livre de “Coetzee has created a 
solitary figure who asks nothing better than to be left alone, not to be carded along by "the wheels of 
history." Magda evidently talks ceaselessly, mostly to herself; Michael K seldom speaks, even to himself 
and remains silent in the presence of others, even when implored to tell his story. His laconic nature 
makes Michael an atypical Coetzee protagonist; he also is atypical in being somewhat slow-witted. 
Consequently, on this occasion the author has found it necessary to forsake his customary first person 
voice in favor of the third person perspective, which allows the presentation of an independent, detailed, 
and lucid account of Michael's actions and thoughts. Michael is further distinguished by being the first of 
Coetzee's central characters who is Black. Nowhere in the text is it specified that Michael is Black, but the 
manner in which he is treated by others, particularly by Whites, leaves the issue in little doubt.” 
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para entender a alma de Michael, mas na verdade o médico representa o branco, a 

autoridade, a quem Michael é avesso. Assim, mais uma vez, diz Gitzen, vemos que as 

narrativas de Coetzee costumeiramente se voltam para a divisão e fricção entre 

opressor e oprimido. Podemos entender de alguma forma o silêncio teimoso de 

Michael, pois a história não lha dá o que é vital para ele, por isso ele usa seu silêncio 

para escapar dos destrutivos processos da história,87 como a guerra e suas 

consequências. E ainda citando Gitzen, quando ele diz que “Coetzee repetidas vezes 

demonstra como de alguma forma a história nos ultrapassa e exige de todos nós um 

tributo”,88 parece não haver fronteira remota o bastante para nos escondermos. 

Rejeitado desde pequeno por sua mãe, Anna K, que desde o começo não 

gostara do bebê por causa da “boca que não fechava”,89 Michael cresceu isolado do 

convívio social: “Ano após ano, Michael ficou sentado em cima de um cobertor vendo 

a mãe limpar o chão dos outros, aprendendo a ficar quieto”.90  

A mãe não podia – ou não queria ficar com a criança “por causa da 

deformação”: 

 

... e porque não era rápido de cabeça, Michael foi tirado da escola depois de 

uma breve tentativa, e entregue à proteção de Huis Norenius, em Faure, onde, 

às custas do estado, passou o resto  da infância na companhia de outras 

crianças infelizes com afecções diversas, aprendendo os primeiros passos de ler, 

escrever, contar, varrer, esfregar, arrumar camas, lavar pratos, fazer cestos, 

mexer com madeira e cavar.
91 

                                                
87 Cf.  Gitzen. "The voice of history in the novels of J.M. Coetzee", p. 10. 
88 Ibid. 
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 Coetzee. Vida e época de Michael K, p. 9. 
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 Id, p. 10. 
91 Ibid. 
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A civilização ocidental se desenvolveu a partir da dicotomia do mesmo e do 

diferente e, para lidar com a multiplicidade de culturas, procurou uma verdade 

transcendental que balizasse seus referentes, garantindo uma epistemologia fundada 

nos princípios de perfeição, estabilidade, permanência, unidade e racionalidade.  

 Julia Kristeva, ao caracterizar a literatura dos grandes escritores da 

modernidade, em sua radical dissolução das narrativas do sagrado, da moral e do  

direito, atribui-lhe a responsabilidade pela sublimação do abjeto, que é a outra face, o 

reprimido, da religião e dos códigos ideológicos que sustentam a respiração da 

sociedade. A atualidade dos fluxos vertiginosos, das metamorfoses e dos simulacros 

em cadeia − em que nada é sólido ou seguro e os fantasmas em tempo real se 

substituem ao corpo do acontecimento − constitui a cena viva do que Kristeva 

considera a dinâmica da abjeção, seu elemento: “Não é a falta de limpeza ou saúde 

que causa abjeção mas o que perturba a identidade, o sistema, a ordem. O que não 

respeita limites, posições, regras. O “entre-dois”, o ambíguo, o compósito”.92 De 

acordo com Julia Kristeva, o abjeto é aquilo do que o eu deve se liberar para vir a ser 

um eu. Uma substância fantasmática, alheia ao sujeito, mas íntima a ele, tão íntima 

que sua proximidade produz pânico. O abjeto aponta para a fragilidade de nossos 

limites corporais, para a precariedade da distinção espacial entre dentro e fora, assim 

como para a passagem temporal do interior do corpo materno à exterioridade da lei 

do pai. Espacial e temporalmente, a abjeção é uma condição na qual a subjetividade é 

problematizada e o sentido entra em colapso. Em síntese: o abjeto se contrapõe à 

formação do objeto, e portanto, à distinção entre o sujeito e seus outros, 

                                                
92 Kristeva.  Powers of horror.  
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reconduzindo o eu obstruído à regressão e à morte. A literatura, em particular, ao 

desdobrar-se como escrita, segundo Kristeva, consiste no espaço da perversão, ou 

seja, da corrupção da lei do simbólico ou do negaceio diante do autoritarismo da 

língua. O escritor é aquele que perverte a linguagem para transformá-la numa espécie 

de fetiche do vazio que o amedronta e o atrai. Por isso, ele torna-se sujeito e vítima da 

abjeção que põe em funcionamento. Julia Kristeva comenta em seu ensaio que a 

abjeção social resulta em corrupção e dissolvência de laços, na medida em que apaga o 

outro ou envenena a intersubjetividade. Foi exatamente esse apagamento que 

aconteceu com o menino Michael, excluído da sociedade, visto que foi forçado a viver 

à margem, sempre escondido por ser considerado o diferente, o outro, o abjeto, pela 

deformidade física que apresentava e de que sua mãe tinha vergonha. Não interagia, 

só assistia. Provavelmente surgiu daí o seu problema com a fala – a falta de voz, a não 

articulação, o silêncio.  

Michael relaciona a figura paterna à instituição onde fora criado – Huis 

Norenius –, às regras e regulamentos da instituição e à autoridade, ao autoritarismo e 

à violência a que fora exposto. Obrigado a viver afastado devido a sua deformidade 

física, o lábio leporino, identificou Huis Norenius, a instituição que acolhia os rejeitados 

como ele, com o pai que nunca teve: 

 

 
... e meu pai foi Huis Norenius. Meu pai foi a lista de regras na parede do 

dormitório, as vinte e uma regras cuja primeira era ‘Haverá silêncio nos 

dormitórios em todos os momentos’, e o professor de marcenaria que não 

tinha alguns dedos, que torcia minha orelha quando a linha não estava reta, 

e as manhãs de domingo, quando púnhamos nossas camisa cáqui e nossos 

calções cáqui e nossas meias pretas e nossos sapatos pretos e marchávamos 
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de dois em dois para a igreja em Papegaai Street para pedir perdão. Esses 

foram meus pais, e minha mãe está enterrada e ainda não subiu.
93 

 

Sua infância fora na verdade, um pesadelo.94 Em Huis Norenius ele passou fome 

e falta de tudo, enfim, de novo a marca da ausência em sua vida: 

 

 

Quando era criança, K havia passado fome, como todas as crianças do Huis 

Norenius. A fome os havia transformado em animais, que roubavam do 

prato dos outros e escalavam o depósito da cozinha para fuçar as latas de 

lixo em busca de ossos e cascas. Depois, cresceu e a carência passou. Fosse 

qual fosse a natureza da fera que bramia dentro dele, tinha sido emudecida 

pela fome.
95  

 

O menino aprendera que a vida é dura para os pobres, mas, ainda assim, não 

queria ser empregado de ninguém, fato talvez devido aos maus tratos que recebera 

em Huis Norenius.  Pensou, no dia em que teve uma epifania, que “o problema que 

tanto o preocupava anos antes, no galpão de bicicletas do Huis Norenius, o porquê de 

ter sido trazido ao mundo, recebera sua resposta: tinha vindo ao mundo para cuidar da 

mãe”.96 Cumpria seu dever e cuidava dela, dentro de suas possibilidades, da melhor 

maneira possível. Para a rejeição, amor e cuidados. Não era rancoroso. E quando ela 

enfim não podia mais trabalhar, doente, com hidropisia, decidiram ir para o lugar onde 

ela tinha sido mais feliz: uma fazenda no distrito de Prince Albert. Percebe-se que ele 

vive a vida para lhe dar alegria. No entanto, seu desejo não é realizado, pois ela morre 

em um hospital no meio do caminho para a fazenda. 

                                                
93 Coetzee. Vida e época de Michael K, p. 122-123. 
94 Id, p. 91. 
95
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96 Id, p. 13 
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Ele não sabe o que fazer e é preso, forçado a trabalhar nas ferrovias. Não 

queria mais sofrer nas mãos das autoridades. Associava, de fato, as autoridades à 

violência e à opressão, associando, também, por consequência, a figura paterna a 

coisas ruins, já que foi privado do convívio com um pai, alimentando sua ausência 

desde menino. É também levado para campos de reassentamento ou reabilitação.97 

Bauman se refere aos excluídos como “redundantes”,98 considerados um 

problema financeiro. Acrescenta que a ideia de ajudar permanentemente essas 

pessoas é apenas um aspecto da questão, sendo o outro, o para aonde levar essas 

pessoas, o mais importante, talvez essencial, pois não há, em nossas sociedades, um 

lugar específico para este “refugo” humano. O destino do refugo é o depósito de 

dejetos, o monte de lixo, mas o destino do refugo humano não pode ser o mesmo: 

                                                
97 Apesar de a institucionalização do apartheid se dar somente em 1948, a história da colonização da 

África do Sul é marcada pela separação étnica e pela escravidão. O apartheid impediu o acesso dos 

negros à propriedade da terra e à participação política e obrigou-os a viver em zonas residenciais 

segregadas. Uma série de leis foram promulgadas para classificar e separar os negros em grupos étnicos, 

na tentativa de confiná-los em territórios tribais, denominados bantustões. A Lei de Registro 

Populacional, de 1950, garantiu uma rígida hierarquização racial, outorgando direitos políticos, 

econômicos e sociais desiguais para cada uma das categorias raciais. A lei institucionalizou quatro 

categorias raciais – branco, mestiço, asiático e negro. A forma de classificação era arbitrária e baseada 

em critérios de aparência. Ser classificado como negro trazia consequências graves. A Lei das Áreas de 

Grupo, também de 1950, estabeleceu a separação espacial das categorias raciais, obrigando as pessoas 

a fixarem suas residências em áreas determinadas. A Lei da Conservação de Diversões Separadas 

instituiu o uso separado de praias, transportes, piscinas, bibliotecas, banheiros públicos, teatros, 

cinemas e praças. A segregação das áreas residenciais e locais e serviços públicos gerou a criação dos 

passes e dos assentamentos negros, chamados bantustões. Os negros eram apenas permitidos fora 

dessas reservas tribais se fossem considerados força de trabalho essencial à economia branca. O 

apartheid, após se consolidar como política, também reformulou sua ideologia. Esta, antes baseada na 

idéia da desigualdade, quando se tornou um projeto político passou a ser identificada como 

desenvolvimento separado. Os bantustões passaram a se chamar homelands e tornaram-se o ícone da 

separação racial. Contudo, o que se vê ainda hoje é que o fim do apartheid não elimina de imediato o 

apartheid social. PINTO, Simone Martins Rodrigues. “Justiça transicional na África do Sul: restaurando o 

passado, construindo o futuro.” Contexto Internacional. V. 29. N. 2. P. 393-421. Rio de Janeiro. July/Dec. 

2007. 
98

 Bauman. Vidas desperdiçadas, p. 20. 
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Esses homens e mulheres que não apenas perderam seus empregos, mas 

também seus projetos, seus pontos de orientação, a confiança de terem 

o controle de suas vidas, mas também se viram despidos de sua 

dignidade como trabalhadores, da auto-estima, do sentimento de serem 

úteis e terem um lugar social próprio. 
99

 

 

Para aonde, então, levá-los? Na verdade, “removemos os dejetos da maneira 

mais radical e efetiva: tornando-os invisíveis, por não olhá-los, e, inimagináveis, por 

não pensarmos neles”.100  

O “apagamento” dessas pessoas – social, moral, psicológica e verdadeiramente 

– faz parte do exercício do autoritarismo de um Estado que esconde essas pessoas em 

campos de reassentamento ou de reabilitação. Um dos internos do campo de 

assentamento, Robert, diz a Michael K que as pessoas queriam “que o campo ficasse a 

quilômetros” de distância, “longe das vistas”,101
 para que os habitantes pudessem 

chegar e sair como fantasmas, isto é, invisíveis a todos. Existe, então, de fato, desse 

Estado, uma intenção de esconder essas pessoas (os “internos”, talvez melhor 

definidos como “prisioneiros” dos campos) para que não atrapalhem a vida dos outros, 

os que estão fora dos campos, trabalhando e contribuindo para o progresso do país. 

Num país onde impera a guerra e o desemprego cresce, esses internos são usados – ou 

melhor, explorados – como força de trabalho desassalariada, podendo apenas fazer 

sua refeições nos campos com a condição de que trabalhem.  

Ainda segundo Bauman,  

 
                                                
99 Bauman. Vidas desperdiçadas, p. 22.  
100

 Id, p. 38. 
101 Coetzee. Michael K, p. 97. 
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do ponto de vista da lei, a exclusão é um ato de auto-suspensão. Isso 

significa que a lei limita sua preocupação com o marginalizado/excluído 

para mantê-los fora do domínio governado pela norma que ela mesma 

circunscreveu. A lei atua sobre essa preocupação proclamando que o 

excluído não é assunto seu. Não há lei para ele. A condição de excluído 

consiste na ausência de uma lei que se aplique a ela.102   

 

No entanto, Michael sofre o poder da lei quando é levado para os campos e 

tem que permanecer lá. Ele chega até a pedir que um dos guardas vire as costas para 

não vê-lo fugir, mas este o avisa que vai matá-lo se ele realmente pular a cerca do 

campo.103  

O  modelo típico de pessoa excluída, segundo Bauman, é oferecido pelo homo 

saucer,104  

 

categoria do antigo direito romano ‘estabelecida fora da jurisdição humana sem 

ser trazida para o domínio da lei divina’. A vida de um homo saucer é 

desprovida de valor, seja na perspectiva humana ou divina. Matar um homo 

saucer não é um delito passível de punição, mas sua vida não pode ser tirada 

num sacrifício religioso. Privada da significação humana e divina que só a lei 

pode conferir, a vida do homo saucer é inútil. Matar um homo saucer não é 

crime nem sacrilégio, mas, pela mesma razão, não pode ser uma oferenda. 

 

 Ou seja, são homens cuja vida não vale nada, são os esquecidos pelo sistema, 

pelo Estado. Bauman acrescenta que um dos efeitos mais sinistros da globalização é a 

desregulamentação das guerras. A população como um todo se vê num espaço sem 

lei. Uma vez fora dos campos de batalha, os fugitivos são concentrados em outros 

campos. São os proscritos, os fora-da-lei que não sabem se essa condição é temporária 

ou permanente. Estão numa jornada que parece não ter fim, já que seu destino 
                                                
102

 Bauman. Vidas desperdiçadas, p. 43. 
103 Coetzee. Michael K, p.101. 
104 Bauman. Op.cit., p. 44.  
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permanece incerto. Fora dos campos, são um obstáculo e um problema. Dentro deles, 

são esquecidos. As autoridades tomam todas as providências para garantir a 

permanência de sua exclusão: eles “seriam definitivamente mantidos à distância por 

motivo de sua humanidade inferior, ou seja, de sua desumanização física e também 

moral”.105  

Vale traçarmos um breve paralelo com o thriller de ficção científica Distrito 9 

(District 9), do diretor sul-africano Neill Blomkamp, que ganhou o prêmio Saturno de 

melhor filme internacional em 2010 pela Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror 

Films e foi indicado ao Oscar em quarto categorias – Melhor Fotografia, Melhor Edição, 

Melhor Adaptação para Tela, Melhor Efeito Visual. A obra de Blomkamp parodia a 

questão do assentamento e da exclusão, usando alienígenas para representar o Outro. 

A história é uma adaptação do curta Alive in Joburg, de 2005, também dirigido por 

Blomkamp, e destaca temas como xenofobia e segregação social. O título District 9 foi 

inspirado por acontecimentos que ocorreram no District Six, na Cidade do Cabo, 

durante o apartheid. O filme foi realizado em Sowetto, apresentando entrevistas 

fictícias, notícias e vídeos de câmeras de vigilância, brincando com o gênero 

documentário. O enredo enfoca a transformação do protagonista em um alienígena, 

após ser contaminado. Assim, o Mesmo, com todas as suas garantias e privilégios, se 

transforma no Outro, passando a ser imediatamente perseguido e segregado. 

Contudo, ele conserva sua essência e sentimentos, mostrando que a aparência exterior 

é um invólucro que não se pode escolher e que, por essa razão, não deve servir de 

julgamento ou discriminação. Assim como Michael, o protagonista do filme é diferente 

                                                
105 Bauman. Vidas desperdiçadas,  p. 98. 
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e, ao representar o Outro e a alteridade, sofre todas as consequências dessa diferença 

involuntária. 

Michael carrega com ele a vida e a morte: a vida, representada pelas sementes 

que leva com tanto carinho em seu bolso, a esperança de ver a terra dar frutos, fato 

relacionado a seu amor pela terra, já que era jardineiro; e a morte, caracterizada nas 

cinzas de sua mãe. Quer fazer uma última homenagem a ela, ao levar suas cinzas para 

a fazenda. Não conseguia se libertar dessa ideia, e Anna K, embora o rejeitasse, fora a 

única mãe que conhecera. Não entendera que fora abandonado – ou entendera, mas, 

humilde que era, conformou-se e só queria paz. 

A solidão o faz viver num mundo só seu, como se vê nas palavras do médico,: 

“Não tenho certeza se vive inteiramente em nosso mundo”.106 Essa mesma solidão que 

foi forçado a vivenciar, por sua vez, faz com que ele cultive o hábito de ser sozinho e o 

faz procurar o isolamento de tudo e de todos, a ponto de ser o alheamento uma de 

suas características marcantes: “Não sabia em que mês estava, embora acreditasse 

que era abril. Não mantivera registro dos dias, nem marcara as fases da lua. Não era 

um prisioneiro, nem um náufrago, sua vida no açude não era uma sentença a ser 

cumprida até o fim.”107  

Queria ser livre, mas acabava vivendo em suas prisões, afastado da terra de sua 

mãe e de sua avó, para aonde ansiava ir. Poderia ter se revoltado, mas era apenas uma 

ovelha desgarrada à procura de seu lugar. Através desse alheamento em que vivia, 

sofreu também um processo de animalização ao longo da narrativa, escondendo-se 
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numa toca para viver como um bicho que se protege de tudo e todos num buraco,  

como vemos em “Tornara-se a tal ponto uma criatura da penumbra e da noite que a 

luz do dia lhe feria os olhos”.108 Quer viver em liberdade mas se encolhe em um 

buraco, refletindo a precariedade de sua vida, o paradoxo que vive: só encontrava 

liberdade dentro de uma prisão. Parece estar mesmo abdicando da condição humana, 

visto que como humano só teve experiências ruins.  

De fato, parece que o contato de Michael com a civilização não foi dos mais 

auspiciosos, ele só se sentia bem quando estava isolado de todos, na fazenda dos 

Visagie, vivendo do que conseguira plantar: de suas abóboras e dos animais que 

caçava. Esse homem natural que vive do que a terra dá só está à procura da paz que 

nunca teve, visto que sempre “havia alguém a lhe dizer o que fazer”,109 durante toda a 

sua vida.  

Michael K, em suas constantes andanças por seu país à procura da fazenda 

onde supostamente sua mãe havia nascido, vive o autoexílio em sua terra natal, num 

processo de desterritorialização, obrigado que foi a fugir da guerra e procurar um lugar 

distante como a fazenda dos Visagie, em que a desfronteirização geográfica se 

confunde com a confusão mental em que ele vive, sem pouso, sem paradeiro, numa 

busca que não tem fim. Um sentimento de inadequação perpassa a narrativa, na qual 

o buraco é usado como metáfora para sua vida:  

 

Sempre que tentava se explicar para si mesmo, sobrava um espaço, um 

buraco, um escuro diante do qual seu entendimento empacava, no qual 

era inútil jogar palavras. As palavras eram devoradas, o buraco 

                                                
108

 Coetzee. Michael K, p. 133-134. 
109 Id, p. 80.  



49 

 

 

 

 

permanecia. Sua história tinha sempre um buraco: uma história errada, 

sempre errada.
110

 

 

Esse processo de desterritorialização pelo qual passa faz dele um eterno 

caminhante, mas suas caminhadas são sempre a fuga constante das autoridades. 

Segundo Gitzen,111 Coetzee sempre usa a descoberta ou a autodescoberta em seus 

personagens, como um meio de criar o clímax ou de expandir o personagem. Seus 

protagonistas podem fazer estas descobertas durante ou após completar uma longa 

jornada ou no meio de um autoexame que pode ser descrito como uma jornada 

interior ou odisseia.  Ele explica: 

 

 

Tradicionalmente, o viajante é frequentemente uma figura solitária, e, 

apropriadamente, a solidão e o isolamento é comum a todos os personagens 

centrais de Coetzee, uma solidão que é tanto espacial como social. Eles habitam 

fazendas remotas, pequenas ilhas, e povoados fronteiriços; eles não vivem uma 

vida familiar normal cercada por maridos, esposas, crianças, pais, ou parentes. 

Para muitos, esse isolamento é deliberadamente cultivado e traz 

contentamento ou felicidade; outros o encaram como uma prisão. Em pelo 

menos um caso, ele induz ao perigo. Seja auto-imposto ou não, esse isolamento 

representa um papel central em determinar como os protagonistas de Coetzee 

confrontam a história.112  

 

 

Michael vive assim, numa ilha particular e esse insulamento não o faz 

questionar o mundo em busca do sentido das coisas, ele é apenas um homem simples, 

simplório mesmo, que se sente exilado em sua própria terra devido às consequências 

                                                
110 Coetzee. Michael K, p. 128. 
111 Gitzen. "The voice of history in the novels of J.M. Coetzee", p. 1. 
112

 Ibid. Trad. livre de “Traditionally, the traveler is often a lonesome figure; and, appropriately, solitude 
or isolation is common to all of Coetzee's central characters, a solitude that is both spatial and social. 
They inhabit remote farms, tiny islands, and frontier settlements; they do not enjoy normal family life 
surrounded by husbands, wives, children, parents, or siblings. For several, this isolation is deliberately 
cultivated and brings contentment or exhilaration; others regard it as imprisonment. In at least one case, 
it induces near derangement. Whether self-imposed or not, this isolation plays a central role in 
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de uma guerra que não é sua e com a qual ele não quer nenhum envolvimento. Sua 

guerra particular era outra, pelo alimento de cada dia, por um lugar para dormir. Mas 

quando sua mãe morrera, não deixara uma casa, colocando-o na categoria dos sem-

teto, sem-rumo, sem-perspectiva. Sua vida é o retrato da ausência: tudo lhe fora tirado 

e já não lhe restava nada. 

O processo de animalização que sofre dá continuidade à ideia de uma vida 

subalterna, num rebaixamento de categoria: de homem para animal, como um bicho, 

que vive numa toca escura. Seu percurso de invisibilidade, de silêncio e de solidão 

continua, numa camuflagem que o distancia desse mundo. Diz o médico:  

 

 

Você é igual a um bicho-pau, Michaels, cuja única defesa contra um 

universo de predadores é a sua forma estranha. Você é como um bicho-

pau que pousou, sabe Deus como, no meio de um grande pátio nu de 

concreto. Levanta as perninhas frágeis de palito uma de cada vez, 

olhando em volta, procurando alguma coisa onde se disfarçar, e não há 

nada.113  

 

 

Numa referência óbvia a Kafka114 em A Metamorfose, Coetzee compara 

Michael a um inseto. 

E além disso, sofre também um processo de desidentificação, numa tentativa 

de apagamento de sua identidade, que reforça o sentimento de desimportância que 

                                                
113 Coetzee. Michael K, p. 174. 
114 Cf. Kafka. A Metamorfose, p. 2. (Numa manhã, ao despertar de sonhos inquietantes, Gregório Samsa 
deu por si na cama transformado num gigantesco inseto. Estava deitado sobre o dorso, tão duro que 
parecia revestido de metal, e, ao levantar um pouco a cabeça, divisou o arredondado ventre castanho 
dividido em duros segmentos arqueados, sobre o qual a colcha dificilmente mantinha a posição e estava 
a ponto de escorregar. Comparadas com o resto do corpo, as inúmeras pernas, que eram 
miseravelmente finas, agitavam-se desesperadamente diante de seus olhos.) 
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ele tem naquele mundo: “Ocorreu-lhe também que sua história era insignificante, que 

não valia a pena ser contada, cheia dos mesmos lapsos que não sabia preencher”.115 

Monson diz que, “em sua primeira visita à fazenda, Michael reconhece e 

designa a casa deserta e a terra como a fazenda que procurava e se estabelece na 

casa, observando a estrutura hierárquica convencional da colonização e tomando para 

si o papel do ‘dono’ ausente, fazendo da casa, da terra e dos animais objetos utilitários 

para sua própria exploração”.116 Porém, ele é logo interpelado para uma relação 

patrão-empregado imposta pelo neto dos Visagie, que chega e exige sua ‘legítima’ 

propriedade. O neto, um desertor do exército e portanto um tipo de proscrito, impõe 

uma narrativa semelhante à de Crusoe na qual a fazenda “é só um lugar de 

aventura”,117 e produz uma violenta subjetividade que reduz Michael, que sente “a 

burrice subindo dentro dele de novo”.118 Michael então compreende a situação: “Eu 

me convenci de que isso era uma daquelas ilhas sem dono. Agora estou descobrindo a 

verdade. Agora estou aprendendo minha lição”.119 Michael, como o outro, não tem 

poder em face à violência do mesmo. 

Já na segunda página do livro, o narrador refere-se a ele como Michael K, 

Michael e K,120 causando também no leitor  uma certa confusão a respeito de como o 

autor irá chamá-lo no decorrer do livro. Certamente intencional, Coetzee pretende 

fazer, talvez, de Michael, o representante de muitos de nós. Numa passagem 

                                                
115 Coetzee. Michael K, p. 202. 
116 Monson. “An Infinite Question: The Paradox of Representation in Life and Times of Michael K”, p. 91. 
117 Coetzee. Op. cit., p. 76. 
118 Id, p. 77. 
119
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120 Gitzen. "The voice of history in the novels of J.M. Coetzee", p. 10. 
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posterior, o capitão  Oosthuizen o chama de Michaels,121 com -s no final, a marca da 

pluralidade, podendo ser muitos, todos ou qualquer um dos indesejados, num 

apagamento de identidade. Esse processo de desidentificação caracteriza as pessoas 

como despidas de todos os elementos que compõem suas identidades, e as coloca 

como seres sem lugar, sem função. Segundo Bauman,122 perder a identidade significa 

perder os meios sobre os quais se assenta a existência social, ou seja, sobre um 

conjunto de coisas comuns portadoras de significados, tornando essas criaturas 

pessoas à deriva e à espera, que não têm nada senão sua vida crua, cuja continuação 

depende da ajuda humanitária.  

Na verdade, Michael nunca se tornou independente de seus pais e não 

desenvolveu uma identidade própria. O buraco em que se escondia era o vazio de sua 

vida, a eterna ausência paterna com a qual convivia e da qual não tinha condições de 

se livrar. Filho único que não conhecera o pai, havia crescido num orfanato e não tinha 

memória da vida em família. Com tudo isso, não é difícil entender que ele não 

desejava ser um pai:  “Que sorte eu não ter filhos, pensou: que sorte eu não ter o 

desejo de ser pai. Não saberia o que fazer, no coração do campo, com uma criança que 

ia precisar de leite, roupas, amigos e escola. Ia fracassar nos meus deveres, ia ser o 

pior dos pais.”123 

A imensa solidão em que vivia o fez imaginar que legumes e frutas por eles 

cultivados eram sua família: 

 

                                                
121 Coetzee. Michael K, p. 144. 
122

 Cf. Bauman. Vidas desperdiçadas. 
123 Coetzee. Op. cit., p. 122. 
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Agora dois pálidos melões verdes fulguravam no extremo do campo. Pareci-

lhe que amava aqueles dois, que pensava serem suas duas irmãs, ainda mais 

que as abóboras, em que pensava como um bando de irmãos. Debaixo dos 

melões, colocou almofadas de grama para que não machucassem a pele.
124 

 

Melões e abóboras representam sua família “natural”, a única que não faz 

exigências e que não o desaponta. Essa é a fantasia que ele tem sobre a família, e que 

pelo menos parece apresentar uma idéia de renascimento através das sementes, flores 

e frutos. Ao recriar sua família fora do mundo humano ele faz as pazes com a ideia de 

família, ainda que diferente do “normal”. No entanto, podemos também reconhecer 

aqui outra alegoria. Monson diz que “a referência de Michael a suas plantas como 

crianças associa ainda mais o espaço da fazenda com o não humano”.125 De fato, o 

médico do campo de reassentamento assim descreve Michael: 

 

Michaels sempre me fez pensar que alguém juntou um punhado de poeira, 

cuspiu em cima e moldou na forma de um homem rudimentar, cometendo um 

ou dois erros (a boca,e sem dúvida o conteúdo da cabeça), omitindo um ou dois 

detalhes (o sexo), mas acabando por chegar a um genuíno homem de terra.
126

 

 

Feito de terra, assim o médico o descrevera, parecendo não humano. O próprio 

Michael, ao final da narrativa, tenta se descrever: “Sou mais como uma minhoca. Que 

também é uma espécie de jardineiro. Ou uma toupeira, também jardineira, que não 

conta histórias porque vive em silêncio”.127  

Ao final da narrativa, Michael imagina “recuperar” seu pai na figura de um 

velhinho: “K imaginou um velhinho curvado com uma garrafa no bolso, que 

                                                
124 Coetzee. Michael K, p. 131. 
125 Monson, “An Infinite Question: The Paradox of Representation in Life and Times of Michael K”, p. 97. 
126 Coetzee. Op. cit., p. 186-187. 
127 Id, p. 209. 
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resmungava baixinho o tempo inteiro debaixo da barba, o tipo de velho que a polícia 

ignora.”128 

Percebe-se que na verdade ele ainda tem um fio de esperança, pois imagina 

uma vida difícil – a única que ele conheceu, mas possível, apenas sobrevivendo aos 

problemas. 

Ao ler essa narrativa nos perguntamos se o subalterno tem voz e se Coetzee 

quer dar voz a ele, dar-lhe uma chance de ser ouvido, ou se vai ser eternamente 

mutilado em sua fala, ser ignorado para sempre. Michael não é o protagonista “típico”, 

mas em sua capacidade de sobreviver com quase nada é um herói que atravessa o 

tempo, um exemplo de resistência pacífica. 

Spivak fala, em seu artigo Can the subaltern speak?, que a crítica mais radical 

advinda do Ocidente, hoje, é resultado de um desejo de conservar o Sujeito do 

Ocidente, ou o Ocidente como Sujeito.129 E mais, que a história da Europa como 

Sujeito é narrativizada pela lei, pela economia política e pela ideologia do Ocidente. E 

que esse Sujeito pertence ao lado do explorador da divisão internacional do trabalho. E 

também que, na constituição do Outro da Europa, tomou-se muito cuidado para se 

esquecer os ingredientes textuais com os quais o sujeito poderia ocupar seu itinerário, 

o que se configuraria numa violência para com o Outro. Um exemplo dessa violência, 

segundo Spivak, seria o projeto para constituir o Sujeito colonial como Outro.  Este 

projeto é o esquecimento assimétrico do rastro do Outro em sua precária 

Subjetividade. É preciso reconhecer que o subtexto da narrativa palimpsêstica do 

imperialismo é reconhecido como um “conhecimento subjugado”, ou conhecimento 
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129 Spivak. Can the subaltern speak?, p. 24. 
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desqualificado, ou inadequado, ou insuficientemente elaborado, tudo feito para 

privilegiar a narrativa da história como o imperialismo sendo a melhor versão da 

história. Assim, temos os Sujeitos e os Outros, os “marginais” (aqueles que vivem à 

margem), os camponeses, os componentes das tribos e a mais baixa camada do 

subproletariado urbano, que, se tiverem voz e representação, podem falar e 

conhecem suas condições. Então aqui cabe a pergunta: o subalterno pode realmente 

falar?  

Michael se encaixa nessa categoria, e, no contexto da produção colonial, ele 

não tem história e não pode falar. 

 

 

A filha insana 

 

O tempo na fazenda é o tempo das vastidões, 

sem pequenezas. Resolutamente me oponho ao 

tempo cego e subjetivo do coração, com suas 

golfadas de euforia e seus rojos de tédio: meu 

pulso tem o palpitar constante da civilização. 

Um dia, algum sábio ainda não nascido 

reconhecerá no relógio a máquina que 

domesticou as feras. Mas acaso saberá da 

desolação da hora da sesta a badalar nas casas 

verdes, frias, de teto alto, onde as filhas das 

colônias ficam cismando deitadas e de olhos 

cerrados? O país está povoado de solteironas da 

melancolia como eu, perdidas para a história, 

anônimas em nossos lares ancestrais, areando 

os tachos e armazenando a geleia.130 

 

 

                                                
130 Coetzee. No coração do país, p. 8. 
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No coração do país narra a história de Magda, que vive com seu pai, viúvo, 

no interior da África do Sul, numa solidão tão avassaladora que vive repassando sua 

vida em sua própria mente, conversando consigo mesma, por falta de companhia. 

Devido ao exacerbado ciúme de seu pai, quando ele traz uma noiva para a fazenda 

para viver com eles, ela – fantasia ou realidade, não se sabe bem – planeja e executa a 

morte do casal em pleno ato de amor. Vaga pela casa à noite, insone, narrando sua 

vida para si mesma em seus pensamentos. Revive e vive momentos de sua infância, 

lembranças que a atormentam e imagina conversas inteiras com os criados, com quem 

convive e no meio dos quais fora criada. Magda tem apenas uma vaga lembrança da 

mãe, idealizada:   

 

A primeira esposa de meu pai, minha mãe, era uma mulher frágil, doce, 

delicada, que viveu e morreu sob o jugo do marido. O marido que jamais a 

perdoou por não ter lhe dado um filho. (...) Era muito frágil e delicada para dar 

à luz o rebanho de filhos que meu pai queria, por isso morreu.
131  

 

Tão rancorosa é que se refere a seu pai e à nova esposa como antagonistas,132 e 

declara que eles não são uma família feliz.133 Não vira o pai trazer a noiva porque 

estava encerrada no quarto, poupando-se:  

 

Devia estar de pé, pronta para acolhê-los com sorrisos e oferecer-lhes chá, 

mas não. Estava ausente. E não sentiram minha falta. Meu pai não dá 

atenção a minha ausência. Para ele, tenho sido uma ausência na vida. Por 

isso, em vez de ser a cálida alma feminina da casa, sou um zero, uma 

nulidade, um vácuo diante do qual tudo desaba, uma turbulência abafada, 

                                                
131 Coetzee. No coração do país, p. 6. 
132

 Id, p. 5. 
133 Id, p. 6. 
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cinzenta, como um vento gelado a redemoinhar nos corredores, 

desprezada, rancorosa.
134

 

 

 

Magda revive a rejeição paterna em suas lembranças: “Sou uma viúva-negra a 

prantear o que nunca desfrutei. A vida inteira fui deixada de lado, esquecida, coberta 

de pó, como um sapato velho...135, e vive infeliz pela casa e pela fazenda, sempre 

sentindo a ausência de alguma coisa:  

 

Sou incompleta, um ser com um buraco por dentro, significo alguma coisa, 

não sei o quê, sou tola, através de uma lâmina de vidro olho para a 

escuridão que é completa, (...) Vivo dentro de uma pele dentro de uma casa. 

Não há um ato que eu conheça que me liberte para o mundo. Não há um 

ato que eu conheça que traga o mundo para dentro de mim. 136 

 

Sabe como me sinto, Anna? Como um grande vazio, um vazio preenchido de 

uma grande ausência, uma ausência que é um desejo de preenchimento, de 

completação. Ao mesmo tempo, contudo, sei que nada me encherá, porque 

a primeira condição da existência é para sempre desejar... (...) É um 

princípio da vida estar sempre incompleta. O preenchimento não 

preenche.137 

 

Ela precisa se sentir necessária,138 e isso pode explicar a sua obsessiva procura 

por Hendrik e Ana para conversar e compartilhar tudo. Ela chega a dizer que teria sido 

uma filha melhor se seu pai tivesse necessidade dela.139 Podemos dizer que ela é a 

autora de sua história, escrevendo a própria autobiografia, noção que ela mesma dá à 

narrativa ao dizer: “Quero que minha história tenha começo, meio e fim”,140 e, no 

                                                
134 Coetzee. No coração do país, p. 7. 
135 Id, p. 56. 
136 Id, p. 16. 
137 Id, p. 149. 
138 Id, p. 11. 
139
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140 Id, p. 59. 
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entanto, sua história não é um retrocesso, como muitas autobiografias: “Minha vida 

não é passada, minha arte não pode ser a da recordação”.141
  

Como Michael K, usa a metáfora do buraco para o vazio de sua vida, a 

imensidão da África do Sul para refletir a dimensão da ausência, da falta de algo em 

sua vida. Como Eugene, em Terras de Sombras,142  narra sua vida para si mesma. 

Personagens que trazem mais perguntas que respostas, uma característica de Coetzee. 

Assim como Michael, Magda não consegue ter uma vida própria: ele vive em função 

das memórias da mãe, ela não consegue se desvencilhar do jugo do pai: “Laborando 

sob o jugo de meu pai, luto para dar vida a um mundo, mas creio que só consigo 

engendrar a morte”.143 Ao planejar a morte do casal, justifica-se dizendo que não era a 

única a matar o pai: “Todo tipo de gente fez isso antes de mim, esposa, filhos, 

amantes, herdeiros, rivais, não estou sozinha”.144 E descreve em seguida o massacre: o 

assassinato do pai e sua esposa com um machado. A partir daí se pergunta o que fazer 

com os dois corpos, para que ninguém desconfie de nada. Assim como Eugene, 

considera-se capaz de fazer qualquer coisa.145 Pergunta-se se é possível que seja 

realmente prisioneira, não da solitária casa grande nem do deserto rochoso, mas de 

seu monólogo rochoso.146 Como Eugene, acha-se lúcida, mas percebe que não 

consegue se livrar das lembranças tão prontamente, pois seu pai não morre 

facilmente: ele chega ao pôr-do-sol, dando passos largos ao adentrar a casa, jogando-

                                                
141

 Coetzee. No coração do país, p. 59. 
142

 Coetzee.  Terras de sombras. 
143 Coetzee. No coração do país, p. 17. 
144 Id, p. 18. 
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se na poltrona e esperando que ela o ajude a tirar as botas.147 Percebe que os velhos 

tempos não passaram, afinal. E aí continua uma narrativa de presente e passado, tão 

intrincados que não se separam mais. Descreve momentos de sua infância ao mesmo 

tempo em que narra as visitas que vêm desejar os pêsames pelo desaparecimento do 

pai, “que viajou num dia fatídico e nunca mais voltou”.148 Volta a ser menina, lembra-

se sempre da rejeição do pai, e torna a contar diferentes versões dos fatos, diz e não 

diz o que faz e fez durante a passagem dos verões e invernos vividos.  

Gitzen diz que nessa assassina honrada temos um dos primeiros exemplos dos 

alarmantes e perigosos estados de mente possuídos por vários dos principais 

personagens de Coetzee. Ele diz que 

 

Para esta mulher que só vê a si mesma e narcisista, a solidão se tornou quase 

uma doença. Porque seu único vínculo humano é com seu pai, ela cresce com 

ciúme mortal de seu evidente desejo por outras mulheres. Sua fúria para com 

ele é o principal estímulo para a série de fantasias que constituem o grosso de 

seu monólogo.149  

 

As palavras são o meio dos amargos sonhos de Magda. Como ela observa, 

“Crio-me a mim mesma em palavras que me criam”.150 Ela aprecia a utilidade da 

língua, mas sua solidão é exacerbada pelo reconhecimento de que contra sua vontade 

sua mente articulada penetra entre ela e o mundo externo. Ao final do livro, ela 

declara que “Não é a fala que faz o homem homem, mas a fala dos outros”,151 e dos 

outros ela sempre obtém respostas lacônicas. Embora em suas fantasias Hendrik faça 

                                                
147 Coetzee. No coração do país, p. 25. 
148 Id, p. 157. 
149 Gitzen. “The voice of history in the novels of J.M. Coetzee”, p. 3. 
150
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sexo com ela, ele permanece teimosamente calado, e ela implora para que converse 

com ela. Mas com a partida de Hendrik e Anna, ela diz: “Não houve transfiguração. 

Aquilo a que aspiro, o que quer que seja, não vem”.152 

Vive procurando a companhia dos criados que restaram, Hendrik e Anna. Eles 

não a querem por perto. Mas quando o dinheiro acaba ele quer sua paga de outra 

forma, e opta por violentá-la.153 Ela descreve ter sido estuprada diversas vezes por ele, 

mas como ela relata o tempo todo coisas que desdiz em seguida, não se sabe 

exatamente o que aconteceu realmente – ou não. 

Também ouve vozes, que lhe falam em espanhol.154 E essas vozes chegam-lhe 

diretamente das máquinas voadoras155, que não se sabe bem o que podem ser. E 

pergunta-se: “Como hei de estar enganada se penso tão claramente?”156 Em outra 

ocasião, acha que as vozes vêm dos deuses ou então de outro mundo.157 Elas a acusam 

de transformar a vida em uma ficção, por puro tédio.158 E continuam, as vozes, a falar 

com ela, que às vezes procura entender as mensagens, outras vezes se desespera com 

o que dizem, a ponto de desabafar, num acesso de solidão:  

 

Tudo é permitido aqui. Nada se pune. Tudo está esquecido à perpetuidade. 

Deus nos esqueceu e nós esquecemos de Deus. Não há aqui nenhum amor 

por Ele e ninguém espera que se lembre de nós. O fluxo cessou. Somos os 

náufragos de Deus, assim como o somos da história. Essa é a origem de 

nosso sentimento de solidão.
159

 

 

                                                
152 Coetzee. No coração do país, p. 148. 
153 Id, p. 137. 
154 Id, p. 163 
155 Id, p. 164 
156 Ibid. 
157 Id, p. 165. 
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E, na solidão, prepara-se para morrer, atrás de porteiras fechadas, na reclusão 

do interior do continente africano. Gitzen diz que  

 

Porque ninguém a ouve ou, mais precisamente, compreende e responde a ela, 

a história de Magda não pode ser contada. Ela foi privada de um lugar na 

história sul-africana, ainda que essa mesma história tenha tido um papel vital 

em seu destino ao juntar ela e seu pai com negros africanos na postura de 

patrão e empregado.
160

 

 

Ao narrar sua vida, Magda parece nunca se identificar com o outro, só vendo o 

seu próprio ponto de vista. Sua solidão forçada alimenta seu desejo de companhia e 

amor. Nunca entendera a necessidade de seu pai de ter uma nova esposa. Como vivia 

em função dele, nunca o perdoara por ele não ter vivido o tempo todo em função dela. 

Nunca se libertara totalmente dele, assim como Eugene161 nunca se livrara da visão 

vampiresca de sua mãe. Narrados em primeira pessoa, os dois romances são retratos 

da insanidade de seus personagens principais. 

 

 

O pai arrogante 

 

A gente se acostuma com as coisas ficando mais 

difíceis; a gente acaba não se assustando mais 

quando o que era o mais difícil do difícil fica 

ainda mais difícil. Ele pode salvar o jovem 

cachorro, se quiser, deixar para a semana 

                                                
160 Gitzen. "The voice of history in the novels of J.M. Coetzee", p. 4. Trad. livre de “Because no one hears 
her, or more precisely understands and responds to her, Magda's story cannot take its place in history. 
She has been deprived of a place in South African history, even though that very history has played a vital 
part in her personal destiny by bringing her and her father together with Black Africans into the 
traditional postures of master and servant.” 
161 Cf. Coetzee. Terra de sombras. 
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seguinte. Mas chegará a hora, isso não pode ser 

evitado, em que terá de trazê-lo para Bev Shaw 

na sala de operações (talvez o traga nos braços, 

talvez faça isso por ele) e o acariciará, abrindo a 

pelagem negra para que a agulha penetre na 

veia, sussurrando para ele, dando-lhe apoio no 

momento em que, surpreendidas, suas pernas 

cederão; e então, quando sua alma sair, ele o 

dobrará e embalará em seu saco, e no dia 

seguinte o levará para as chamas e cuidará para 

que seja queimado, eliminado. Fará tudo isso 

por ele quando chegar a sua hora. Será pouco, 

menos que pouco: nada.
162 

 

 

De acordo com Splendore,163 David Lurie é um professor universitário 

desiludido com seu cargo atual. Acha-se incapaz de transmitir o amor que tem pela 

literatura para seus jovens alunos que não querem ouvi-lo. Divorciado duas vezes, ele 

“resolve” seus problemas sexuais contratando jovens através de uma agência. 

Continua Splendore,164 explicando que como consequência por assediar uma de suas 

jovens alunas, Melanie Isaacs, que o denuncia, e por sua recusa em fazer um 

pronunciamento público desculpando-se, ele é forçado a desistir da posição acadêmica 

que ocupa. David tem uma filha, Lucy, que há tempos deixou a vida urbana de Cape 

Town para viver no interior, onde ela criou uma nova vida. E é com ela que, após ter 

caído em “desgraça”, ele acaba vivendo, embora não compartilhe sua filosofia de vida. 

Contudo, novamente segundo Splendore,165 pouco a pouco ele se integra a uma nova 

estrutura de realidade e valores, ajudando sua filha e a pouco atraente Bev Shaw, dona 

de uma clínica para animais doentes demais para serem curados. O idílio rural não 

                                                
162 Coetzee. Desonra, p. 246. 
163 Splendore. “No More Mothers and Fathers'', p. 157. 
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dura muito: a fazenda é atacada por uma gangue de homens negros, David é 

espancado e queimado, Lucy estuprada, os animais mortos. David pensa que eles 

devem denunciar os agressores e então deixar a fazenda, mas Lucy não quer deixar sua 

casa e seu pedaço de terra, e, ao descobrir que está grávida ela recusa o aborto que 

seu pai a pressiona a fazer. Ela aceitará a oferta de casamento que seu vizinho negro 

faz em troca de sua proteção.  

Localizada na África do Sul pós-apartheid, o romance oferece uma visão 

bastante desanimadora dos papéis de gênero, relações interraciais e familiares e 

muitas vezes tem um tom pessimista e desesperançoso. Aqui, mais uma vez nos 

valendo da argumentação de Splendore,166 vemos como o papel da família e suas 

implicações simbólicas fazem o subtexto desta narrativa, que parece confirmar a visão 

de Coetzee acerca de mudança e salvação.  

Entre outras coisas, prossegue Splendore,167 o romance conta a história de um 

pai e uma filha que estão separados e distantes em sua maneira de se relacionar com o 

mundo, mas ficam mais próximos ao recuperarem certos valores familiares. David 

nunca se tinha descrito como o tipo paternal e sua filha sempre o chama por seu 

primeiro nome – nunca de pai. Ele acha que não deveria ter se casado, contudo, sua 

identidade como pai é marcada desde a primeira página da história. Num de seus 

encontros com Soraya, ele se sente velho o suficiente “para ser seu pai”,168 mas depois 

que ele descobre que a moça tem dois filhos, ele descobre que não pode deixar de 

pensar nos meninos: “Nos braços de Soraya, ele se transforma, momentaneamente, 

                                                
166 Splendore. “No More Mothers and Fathers'', p. 157. 
167 Id, p. 158. 
168 Coetzee. Desonra, p. 7. 
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no pai deles: pai adotivo, padrasto, pai-sombra.169 E, ao conversar com Melanie, ele 

quase se refere a si mesmo como “Papai”.170 Num de seus encontros com Melanie ele 

a olha quando ela dorme no antigo quarto de sua filha,  e pensa: “Amante? Filha?”,171 

ao se perguntar o que ela deseja ser para ele. Lucy parecia atraente aos olhos do pai, 

apesar de seu peso, apesar das roupas largas, com seus quadris e seios “amplos”,172  

ao recebê-lo de braços abertos, abraçando-o e beijando-o. Pensava: “Não mais uma 

menina brincando de fazendeira, mas uma sólida camponesa”.173 Ele sabe que ela é 

lésbica e não consegue deixar de pensar nela como “bonita... e inacessível aos 

homens”.174 Outras vezes ele imagina se ele deve se censurar por ela ser assim, se a 

amou demais, ou da maneira errada, se foi um fardo pesado para ela. Depois de ter 

caído em desgraça, David vai até ela como sua chance de “salvação”, vendo-a como “a 

noiva de sua juventude renascida. Não é de admirar que nos contos de fadas as 

rainhas tentem eliminar as filhas!175 Ele suspira: Pobre Lucy! Pobres filhas! Que carga 

para carregar!176 Quanto a ele, acredita que seja seu destino, que não pode ser 

modificado, que ao envelhecer ele deverá se voltar mais e mais para sua filha. 

Splendore177 afirma que na hora certa Lucy de fato providenciará uma forma de 

salvação para seu pai, ensinando-o mais que respeitar mulheres e como amar os 

animais, mesmo aqueles muito doentes a ponto de não poderem ser curados. Acima 

                                                
169 Coetzee. Desonra, p. 13. 
170 Id, p. 34. 
171 Id, p. 35. 
172 Id, p. 71. 
173 Id, p. 72. 
174 Id, p. 89. 
175 Id, p. 101. 
176

 Ibid. 
177 Splendore. “No More Mothers and Fathers'', p. 158. 
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de tudo, ela mostra a ele um outro lado da vida, “este outro mundo, desconhecido”178 

e ensina-lhe a respeitar a vida: “...não existe nenhuma vida elevada. A única vida que 

existe é esta aqui. Que a gente reparte com os animais”.179 

Então Lucy, diz Splendore,180 apesar de seu desamparo, representa no final 

aquela que não somente faz escolhas para sua própria vida, mas também ajuda o pai 

com seus valores naturais, simples, em oposição aos valores altamente intelectuais 

que ele representa, valores que, apesar da sofisticação e cultura, de fato não o fizeram 

uma pessoa melhor. Lucy consegue ensiná-lo a reconhecer as diferenças e a respeitar 

o outro, até mesmo um cachorro moribundo. Além disso, ela não quer romper a 

ligação com a terra, em seu próprio país, encarnando valores de resistência e luta 

pacífica. Nesse ponto ela se parece com Magda, que tem os traços do colonizador 

relutante e não compartilha da ideologia que produziu os seus valores ou os do seu 

pai, como é demonstrado nos constantes esforços de fazer amizade com os 

empregados negros. No final, Lucy, mãe improvável, mas que engravidou contra sua 

vontade, recupera sua função maternal em relação ao pai. Ela encarna o amor pela 

África do Sul, o tipo de amor que Coetzee escreveu em outras narrativas, e, citando 

Splendore, “o tipo de paixão que não é direcionada apenas à terra, mas também às 

pessoas”.181 

Ainda segundo Splendore,182 as famílias apresentadas por Coetzee são 

capengas, por vezes doentias, mas seus membros não conseguem se desvencilhar das 

                                                
178 Coetzee. Desonra, p. 83. 
179 Id, p. 86. 
180 Splendore. “No More Mothers and Fathers”, p. 158. 
181 Id, p. 159. 
182 Id, p. 150. 
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memórias que tiveram de suas infâncias – com ou sem família. E ele realmente parece 

acreditar que David Lurie pode se salvar através de uma mudança, como se a salvação 

viesse do aprendizado de amar o outro, no sentido de rever suas crenças e no fim 

reinventar a noção de família. Splendore afirma ainda que “apenas dessa maneira um 

indivíduo pode ter responsabilidade para com o outro, especialmente com os jovens, 

não apenas em relação àqueles que são sangue do seu sangue, mas em direção a uma 

“família” maior, que inclui as pessoas marginalizadas, os exilados, os indesejados, 

animais e plantas”.183 

Splendore184 alega que isto é o que Lucy simbolicamente afirma através de sua 

decisão de ficar com o bebê, a consequência de seu estupro, enquanto desiste de tudo 

o que possui, cedendo sua terra para Petrus: a necessidade de aceitar o outro, se 

reapropriando de sua função maternal, até mesmo se tornando mãe contra a sua 

vontade. Ele está oferecendo a ela uma aliança, um acordo. Ela contribui com a terra, 

em troca ele a deixa ficar debaixo de sua asa. Quer que ela faça parte de sua família, e, 

agora que está grávida, faz mesmo. Numa conversa com seu pai ela explica para ele 

que depois do que passara, a humilhação de se tornar uma locatária em sua própria 

terra, ela aceita a proteção de Petrus:  

 

Mas talvez seja um bom ponto para começar de novo. Talvez seja isso que 

eu tenha de aprender a aceitar. Começar do nada. Não com nada, mas... 

Com nada. Sem cartas, sem armas, sem propriedade, sem direitos, sem 

dignidade.  

Feito um cachorro. 

É, feito um cachorro.
185

 

                                                
183 Splendore. “No More Mothers and Fathers”, p. 158. 
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Colocando-se no mesmo nível daqueles que foram privados de tudo pela 

história, Lucy parece admitir a ideia de culpa, uma culpa histórica, visto que representa 

o branco colonizador, o opressor, e, da necessidade – já que ela perdeu tudo –  de 

aceitar o novo estado de coisas. Mas a reforma não se passa só em Lucy: David, que 

até agora se recusara a mudanças, através do sacrifício do cachorro aleijado, parece 

aceitar o inevitável preço a ser pago. Desistir do cachorro parece ser a maneira que ele 

tem de reconhecer a mudança das circunstâncias e aceitar a necessidade de um novo 

começo. 

Kossew afirma que esta narrativa apresenta “um embate entre público e 

privado, desejo e amor, intelecto e físico, crer e não crer, natureza e cultura, assim 

como a ideia de salvação individual”186 através de uma mudança interior. David inicia a 

história como um arrogante professor que toma para si o que quer para satisfazer seus 

desejos. Toda a narrativa gira em torno de desejo, poder e desgraça. Diz Kossew ainda 

que  

 

é através do exercício de seu poder e autoridade social, como um professor 

universitário tendo um caso com uma jovem aluna para satisfazer seus desejos 

sexuais que David cai em desgraça. O estupro de Lucy na fazenda por três 

homens negros é também o exercício do poder daqueles que o têm sobre 

aqueles que não o têm. E também é ao exercer seu próprio poder de 

misericórdia (na forma da eutanásia do animal) que David vem a aprender mais 

sobre a alma daqueles que sofrem.187 

 

                                                
186 Kossew. “The Politics of Shame and Redemption in J. M. Coetzee's Disgrace", p. 155. 
187

 Id, p. 156. Trad. livre de “It is through the exercise of his social power and authority, as a university 
professor having an affair with a young female student to satisfy his sexual desires, that David ´falls from 
grace.´ Lucy's rape on her farm by three black men is, similarly, the exercise of power by those who have 
it over those who do not. And it is, ultimately, in exercis-ing his own power of mercy (in the form of 
animal euthanasia) that David comes to learn more about the soul by means of the suffering bodies of 
the dogs he is paradoxically ´saving´.” 
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Ao dar o “tiro de misericórdia” ele salva o cachorro e acaba por se salvar 

também. Mas sua salvação passa principalmente por Lucy, a filha que se apropria do 

papel de sua mãe, ao ensinar-lhe os valores que ele deveria ter ensinado a ela, numa 

clara inversão de posições. Segundo Kossew,188 ele aprende que apesar de ter perdido 

o poder – não é mais um professor universitário com tudo o que isso significa, fora 

deposto de seu cargo – sempre há o que aprender, sempre há como recomeçar, com 

muito esforço. A perda da autoridade que sentiu ao perder seu emprego, aquele 

sentimento de estar fora do lugar dá lugar a um novo sentimento de pertencimento 

quando é acolhido por Lucy. Ele não é mais aquele homem indiferente, agora participa 

da vida de Lucy como nunca antes, e aprende com ela o valor das coisas da terra, da 

natureza. Conceitos como amor e alma, explica Kossew,189 que nunca fizeram parte de 

sua vida, a não ser num nível abstrato e intelectual, talvez para fins literários, agora 

convivem diariamente com ele. Lucy vive de maneira simples na fazenda, sua vida gira 

em torno de uma realidade física, entre animais e plantas, não de uma noção 

intelectual. Ele caíra em desgraça por sua inabilidade de questionar a autoridade do 

desejo, de ser escravo dos instintos do seu corpo. Todo “mental”, ele foi uma presa do 

seu corpo. Ele justificara seu caso com a estudante Melanie no desejo, mais que no 

romantismo, dizendo que “era um escravo de Eros”.190 Mas ele sempre esteve ciente 

da juventude dela: “Uma criança! (...) Não passa de uma criança! O que é que estou 

fazendo?191 Ele tem consciência de sua culpa, mas não se arrepende de nada: “Foi uma 

                                                
188 Kossew. “The Politics of Shame and Redemption in J. M. Coetzee's Disgrace", p. 157. 
189 Id, p. 155. 
190
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experiência enriquecedora”,192 diz a uma garota que o interroga com um gravador na 

universidade. Sua ex-esposa, Rosalind, lhe diz que “está velho demais para se meter 

com os filhos dos outros”.193 Assim, apesar de dizer que está dominado por um 

“impulso incontrolável”, ele tem consciência de que está abusando de sua posição de 

autoridade como professor de Melanie:  

 

Ela está se comportando mal, indo longe demais; aprendendo a explorá-lo e 

provavelmente vai explorá-lo ainda mais. Mas se ela foi longe demais, ele foi 

ainda pior; se ela está se comportando mal, ele se comportou pior. A ponto 

de estarem juntos, se é que estão juntos, e é ele que manda, ela é que 

obedece.
194

 

 

E mais, apesar de ter consciência de sua culpa, sua desonra, até mesmo no ato 

de se desculpar para o pai de Melanie, David tem consciência da atração física que sua 

irmã mais nova, significativamente chamada Desirée,195 a desejada, que David acha 

ainda mais bonita e atraente que Melanie. Ele parece desculpar suas ações via 

confissão, como fez ao reitor da universidade: declarou-se culpado. O texto em 

momento algum rotula David como antiético ou pedófilo, pois o caso é bem mais 

complexo. Se ele pode ser acusado de alguma coisa, essa coisa é assédio, não mais. 

Ainda assim, o texto problematiza toda essa questão, da qual nem o remorso nem o 

arrependimento fazem parte. Ele se recusa a fazer uma declaração tornando público 

seu arrependimento.196 Ao se recusar a fazer uma confissão vazia,197 sem 

                                                
192 Coetzee. Desonra, p. 67. 
193 Id, p. 55. 
194 Id, p. 36. 
195 Id , p. 186. 
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 Id, p. 65. 
197 Cf. Kossew, “The Politics of Shame and Redemption in J. M. Coetzee's Disgrace", p. 159. 
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arrependimento, insincera, ele acaba sendo afastado da universidade. Entretanto, ele 

se declara culpado, o que não quer é fazê-lo publicamente.  

Marais198 afirma que o estupro que Lucy sofre serve de paralelo ao estupro de 

Melanie por David, sendo um mecanismo através do qual Coetzee desafia a crença de 

seu protagonista na autonomia e na liberdade com que o investiu. Mais ainda, David é 

trancado no banheiro enquanto ela é estuprada e não testemunha sua violação. 

Depois, Lucy rejeita seus gestos de empatia porque ela acha que ele nem pode 

começar a entender o que acontecera a ela. A implicação aqui é que ele não seria 

capaz de contar a história de Lucy porque ele não consegue se imaginar na posição 

dela. Este fato é reiterado quando Bev Shaw responde a fala de David: “Eu sei o que 

ela passou. Eu estava lá”,199 ao que ela responde: “Mas você não estava lá, David. Ela 

me contou. Você não estava”. E isto é o que ele tem que descobrir no curso da 

narrativa – apesar de sua convicção de que é velho demais para aprender qualquer 

coisa nova. Assim, após descrever Lucy como “vítima de um crime”, David pergunta-

lhe se ela está tentando fazê-lo lembrar “do que as mulheres passam nas mãos dos 

homens”.200  Depois, Coetzee faz David refletir: “ele entende, sim; consegue entender, 

se se concentrar, se se soltar, estar lá, ser os homens, entrar dentro deles, preenchê-

los com o fantasma de si mesmo. A questão é: está nele ser a mulher?”201 Marais202 diz 

que a tarefa imaginativa que Coetzee passa a seu protagonista é aprender a “ser a 

mulher”. Ele precisa ter empatia pela filha e, está implícito pelo paralelo entre as duas 

                                                
198 Marais. “J. M. Coetzee´s Disgrace and the task of imagination”, p. 1. 
199 Coetzee. Desonra, p. 160. 
200 Id, p. 129. 
201

 Id, p. 182. 
202 Marais. Op. cit., p. 2. 
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cenas de estupro, ter empatia por Melanie Isaacs. O aprendizado de David começa 

após o estupro de Lucy, quando ele ocupa o quarto vago da filha.203 A implicação aqui 

é que ele deve tentar imaginar o que aconteceu lá. Ele precisa se colocar no lugar de 

Lucy e “ser a mulher” para entender. E ele realmente parece chegar a entender o que 

acontecera ali: “Lucy estava com medo, morta de medo. Sua voz estava sufocada, ela 

não conseguia respirar, seus membros ficaram entorpecidos. Isto não está 

acontecendo, ela disse a si mesma quando os homens a forçaram a deitar; é só um 

sonho, um pesadelo”.204 Então, ao se identificar com sua filha, ele está descobrindo 

como seria estuprar alguém. Ele está descobrindo o efeito do estupro de Melanie na 

sua família porque ele agora se encontra na posição deles. E, após o estupro de Lucy, 

David começa a achar possível ter empatia pelo pai de Melanie. Justamente por se 

encontrar numa posição semelhante à do Sr. Isaacs, ele agora pode entender o que 

este está passando, e é por esta razão que ele quer o seu perdão.  

Marais205 acrescenta que “ao construir um paralelo entre as duas cenas de 

estupro, Coetzee coloca seu protagonista em um número de papéis e posições que são 

ironicamente reversos daqueles que ele ocupara anteriormente”. Ao assim fazer, o 

autor introduz seu protagonista ao campo da experiência que ele não conhecia antes. 

E através dessa imaginação solidária, David, após experimentar o que o outro passara, 

pode se solidarizar com ele.  

Seu encontro com o pai de Melanie é significativo: os dois têm diferentes 

noções de culpa e arrependimento. David pede desculpas, mas diz que não tem 

                                                
203 Coetzee. Desonra, p. 128. 
204
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lirismo206, e que lamenta o que fez a menina passar. O Sr. Isaacs acha que Deus está 

querendo ensinar algo a David,207 e que ele precisa aprender. David diz que está sendo 

castigado, que caiu em um estado de desgraça do qual não será fácil se levantar. E 

pergunta ao Sr. Isaacs: “Será que basta para Deus, o senhor acha, eu viver em desgraça 

para sempre?”208 E, de novo, ao sair, sente-se atraído pela menina, a irmã mais nova 

de Melanie. Kossew diz que “a noção de redenção através de sinceras desculpas se 

complicam pela consciência de seu desejo de confissão e absolvição”.209  

No início da trama, diz Marais,210 David é retratado como um homem 

totalmente absorto em si mesmo ao lidar com o outro. Na verdade, “ele 

rotineiramente reduz as mulheres ao status de objetos com os quais gratifica seu 

desejo”.  

Mas, ao conhecer Bev Shaw e sua clínica para animais tão doentes que não 

podem ser curados, ele mostra um outro lado de sua personalidade – o da compaixão 

pelo outro. São os cachorros que parecem tirá-lo daquela indiferença pelo ser 

humano. São os cachorros que liberam as emoções dele, que o fazem ver a vida de um 

outro modo, e que o fazem demonstrar amor ao ato da eutanásia.211 Ao se oferecer 

para o serviço ele encontrou uma certa maneira de se arrepender, de driblar o seu 

cinismo em relação ao arrependimento.  

                                                
206 Coetzee. Desonra, p. 194. 
207 Id, p. 197. 
208 Id, p. 195. 
209 Kossew. “The Politics of Shame and Redemption in J. M. Coetzee's Disgrace", p. 160. 
210

 Marais. “J. M. Coetzee´s Disgrace and the task of imagination”, p. 1.   
211 Coetzee. Op. cit., p. 245. 
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Porém, no capítulo em que David bate em Pollux,212 um dos estupradores de 

sua filha, Coetzee parece estar nos sugerindo que, embora David tenha conseguido se 

colocar no lugar da filha, se solidarizar com ela, entender a experiência terrível pela 

qual ela passara, há um limite para essa compreensão. O tratamento que ele dá a 

Pollux não é o mesmo que recebe do Sr. Isaacs. Coetzee diz, nas palavras de Lucy, que 

defende Pollux: “Ele é perturbado. Não é um menino normal”. 213 A implicação aqui é 

bastante óbvia, diz Marais:214 “o uso da metáfora da criança por Coetzee em sua 

descrição deste relacionamento cria um paralelo entre a relação de David com Pollux e 

a violação de Melanie Isaacs, que também é descrita como criança,215 um paralelo que 

nos faz lembrar que o próprio protagonista é culpado da violência com a qual ele 

castiga Pollux e que, ao atingi-lo, ela repete esta violência original.” Na narrativa, a 

justaposição desta cena, em que David ataca Pollux, com a que em que ele 

misericordiosamente sacrifica o cachorro indica que ele também deveria demonstrar 

algum tipo de misericórdia e solidariedade para com Pollux. Assim, claramente, a 

justaposição das duas cenas complica a trajetória ética da narrativa ao exigir do leitor 

uma reflexão sobre as razões da falta de habilidade de David se solidarizar com Pollux. 

Então, continua Marais,216 por mais que David tenha usado sua imaginação para 

aprender a se colocar no lugar do outro, ela será sempre limitada pelos desejos e 

antipatias que são sua expressão final. E para complicar ainda mais, essa justaposição 

                                                
212 Coetzee. Desonra, p. 232. 
213 Id, p. 234. 
214 Marais. “J. M. Coetzee´s Disgrace and the task of imagination”, p. 4. Trad. livre de “Coetzee's use of 
the child metaphor in his depiction of this relationship creates a parallel between Lurie's relationship 
with Pollux and Lurie's violation of Melanie Isaacs, who is also depicted as a child (20), a parallel which 
reminds one that the protagonist is himself guilty of the violence for which he berates Pollux and that, in 
striking him, he repeats this original violence”. 
215

 Coetzee. Op. cit., p. 27. 
216 Marais. Op. cit., p. 5. 
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sugere que os desejos e antipatias do ser não são puros, mas localizados em um 

contexto particular, cultural e histórico. Nesse sentido, o ataque de David a Pollux está 

diretamente relacionado a sua percepção de que o estupro de Lucy fora motivado por 

vingança, pela aparente necessidade dos estupradores de se vingarem dos brancos sul-

africanos pelo crime do apartheid. Para David, estupro é uma expressão não de 

agentes individuais, mas da história trabalhando através dos indivíduos envolvidos, por 

isso sua afirmação: “É a história falando por meio deles. [...] uma história de 

exploração”.217 A fonte da ação dos estupradores é o intertexto do discurso racial que 

moldou a história da sociedade sul-africana. Os estupradores estupram Lucy porque 

ela é uma mulher branca e provavelmente cúmplice da opressão colonial dos negros. A 

resposta deles a ela é determinada por seu lugar em uma cultura em que a diferença 

entre as pessoas foi construída pelo discurso da raça. Ao desejar mal218 aos 

estupradores e ao atacar Pollux, David se vinga pelo estupro a Lucy, e o faz nos termos 

deles próprios e da história. Ao se opor aos negros, continua Marais,219 ele se coloca 

em uma posição que foi definida contra a que eles ocupam. Isto é, ele ocupa uma 

posição já dada, uma que foi descrita na cultura sul-africana pelo discurso da raça que, 

em sua leitura, informou o estupro de Lucy. Seu relacionamento com os estupradores 

é determinado pela oposição de raça discursivamente construída e, quando David 

ataca Pollux, a história então fala através dele também. O desejo de vingança de David 

e sua expressão deste desejo têm sua origem nos discursos do contexto no qual ele 

está situado.  

                                                
217 Coetzee. Desonra, p. 178. 
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Então, David precisa fazer com sua imaginação o que parece impossível: 

abandonar seu ponto de vista na cultura e, ao assim fazê-lo, construir para ele uma 

outra posição. Sendo assim, ele deveria não apenas se solidarizar com Lucy, mas 

igualmente com Pollux, e assim, a história pararia de falar através das relações 

predeterminadas com o outro. 

Não sem sacrifício, ele realmente demonstra, ao final, uma sutil mudança, 

revelando que não é mais indiferente ao sentimento do outro, ao carregar o cachorro 

no colo “como um carneiro”.220 É inevitável que os cachorros do abrigo de Bev 

morram, assim, o ato de David de estar presente durante o sofrimento, apesar da 

ironia de ser através de suas próprias mãos que as vidas dos cães tenham fim, 

contrasta com sua recusa anterior ao entendimento da dor alheia. Ao desistir do 

cachorro,221 ele parece estar desistindo de outras coisas, de se deixar dominar por 

Eros,222 de ser egoísta. No início da narrativa o autor diz:  

 

É assim seu temperamento. Seu temperamento não vai mudar, está velho 

demais para isso. Está fixo, estabelecido. O crânio, depois o temperamento: 

as duas partes mais duras do corpo. Obedeça seu temperamento. Não é 

uma filosofia, ele não atribuiria tal dignidade a esse sentimento.
223

 

 

Assim, são o desejo e o temperamento que levariam David a manter seu 

cachorro preferido, como seu desejo de possuir Melanie e até mesmo Soraya, não se 

importando suas reações, suas vontades. Já no final ele é capaz de dar amor a um 

animal moribundo, não mais ignorando a dor que ele está sofrendo. Não mais 

                                                
220 Coetzee. Desonra, p. 246. 
221 Id, p. 246. 
222
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ignorando a dor do outro. Parece que ele finalmente reconheceu que a vida é preciosa. 

Andou vários passos à frente. Ele, cujo desejo ignorava a tragédia, um narcisista 

repulsivo, finalmente criou uma percepção do outro, passou a entender o trágico no 

momento em que o vivenciou, passou a entender a dimensão da experiência trágica 

do outro.  

Segundo Segall, “a narrativa representa também como a violência pós-

colonial, com suas implicações históricas, muda a vida das pessoas”.224 

Aparentemente, segundo ela, “o legado do apartheid, a violência e os “desejos” de um 

indivíduo criam a impossibilidade de ações éticas”.225 

Pode-se também ler essa narrativa como uma alegoria sobre a África do Sul 

em transição, com o poder mudando de mãos: há o negro “antigo”, na figura de 

Michael, e o “novo”, representado por Petrus. Vê-se que, à medida que Lurie afunda 

socialmente, Petrus emerge, de empregado para proprietário da casa em que Lucy 

mora, sendo esse possivelmente um sonho antigo, de possuir o que o patrão possui, 

um sonho de igualdade, numa África que categoriza as pessoas por classe social. 

Enquanto o negro antigo se vê perdido com tantas mudanças, o negro novo se 

posiciona para tomar seu lugar na história, lugar que lhe foi negado por décadas. Os 

métodos que usa não parecem importar, o que quer é poder. E consegue esse poder 

da mesma maneira que o branco conseguiu: à força, com violência. Acredita mesmo 

que tem direito a tudo isso, um direito que durante gerações foi impedido de exercer: 

o direito a um pedaço de terra em seu próprio país. Lamentavelmente essa é a 

consequência de anos de opressão e violência que seu próprio povo sofreu nas mãos 
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 Segall. Pursuing Ghosts: The Traumatic Sublime in J. M. Coetzee's "Disgrace", p. 49. 
225 Ibid. 



77 

 

 

 

 

dos brancos que estavam no poder. A essa altura não nos resta julgar, mas ponderar 

sobre os fatos que ocorreram durante essa terrível época – o apartheid, e o que restou 

depois, na época do pós-apartheid. Assim, a questão do pós-colonialismo é bastante 

presente em Coetzee, que vivenciou esse conturbado período da história, e a violência 

pós-colonial com suas implicações históricas é constantemente problematizada em sua 

obra. 
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Capítulo 2 

 

Falar ou não falar 

 

Não vivo sozinha nem em sociedade, mas como 

se fosse entre crianças. Dirigem-se a mim não 

com palavras, que me chegam estranhas e 

veladas, mas por sinais, pelas conformações das 

faces e das mãos, pela postura dos ombros e dos 

pés, em nuances, em suspiros e ausências cuja 

gramática jamais foi registrada.226 

 

 

O silêncio é um elemento muito presente na obra de Coetzee. Por vezes é 

forçado, outras vezes é voluntário, no entanto pode-se dizer que esse silêncio fala, ele 

representa algo, ele quer comunicar alguma coisa que não pode ser falada ou expressa 

por palavras, que não consegue ser dita, ou que é tudo o que é possível dizer. Às vezes 

parece que esse silêncio é simplesmente uma forma obstinada de resistir a algo, outras 

vezes parece-nos que é uma estratégia deliberada para produzir os resultados 

desejados.  

                                                
226 Coetzee. No coração do país, p. 13. 
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O que se deseja alcançar com o silêncio? Compaixão? Simpatia? Solidariedade? 

Muitos personagens da literatura escolheram o silêncio como forma de reagir numa 

situação de desespero, de vergonha, de culpa, e muitos deles, como Lucy, recusam-se 

a contar “o que aconteceu”227 para responder às diversas questões publicamente 

levantadas contra eles ou a seu respeito. Podemos nos perguntar por que esses 

personagens silenciam e sofrem em silêncio quando talvez devessem se vingar através 

da fala, do relato verdadeiro do que passaram, mas constatamos que preferem 

permanecer quietos à vergonha pública de confessar o que se passou com eles. 

Contudo, pagam um preço por isso, o de ter que arcar com as consequências sozinhos, 

já que não dividiram ou compartilharam o que sofreram. Uma possível resposta ao que 

se pretende com o silêncio é que essa reticência pode de fato constituir uma forma de 

resistência. Lucy não se encaixa no paradigma de heroína silenciosa. Nem Michael, 

tampouco. Pelo contrário, suas vozes são desejadas, procuradas. Alsop alega que o 

silêncio de Lucy “não é eletivo, mas seletivo, adotado apenas em resposta a eventos 

altamente específicos”.228 Nesse sentido, segundo Alsop, esses personagens parecem 

“complicar a oposição binária silêncio/voz”229 tão presente na obra de Coetzee. Talvez 

o silêncio não seja necessariamente um símbolo de resistência, mas um tipo de 

estratégia praticada por esses sujeitos para se opor a algo específico ou trágico. Pode-

se considerar também outras possibilidades, como a falta de outra alternativa e,  nesse 

caso, a necessidade de aceitação dos fatos traria o silêncio como consequência. 

Coetzee em Desonra está mostrando como um drama doméstico impõe o 

                                                
227 Coetzee. Desonra, p. 127. 
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 Alsop. Refusal to Tell: Withholding Heroines in Hawthorne, Wharton, and Coetzee, p. 84-86. 
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silenciamento a um personagem, que não aceita conversa, argumento ou debate, 

deixando ao leitor a tarefa de traduzir esse silêncio baseado no trauma sofrido. Ele 

mostra a dimensão traumática de uma experiência traumática. Nessa luz, pode-se 

começar a perceber o expressivo potencial do silenciamento desses personagens: 

olhar esse silêncio como um ato de não cooperação na narrativa, um meio de 

protestar contra a sequência dos fatos de suas vidas. Se Michael é um artista da 

fuga,230 que passa a narrativa tentando escapar da polícia e do médico, que querem 

fazê-lo falar ou confessar coisas que ele não quer relatar,231 só desejando a 

liberdade,232 Lucy também consegue escapar da narração exata do que lhe acontecera 

e criar sua própria narrativa ao silenciar voluntariamente.233  

Segundo Parry,234 Michael é descrito como uma criatura sem identidade, o 

exemplar de uma mente voltada para dentro. Ele é interpretado como sendo muito 

ocupado pela fantasia “para ouvir as rodas da história”;235 ele é “uma alma 

abençoadamente intocada por doutrinas, intocada pela história”;236 que vive “fora do 

tempo”.237 Ainda segundo Parry,238 embora a narrativa apresente Michael gostando de 

si mesmo, um jardineiro, “como uma toupeira, também jardineira, que não conta 

histórias porque vive em silêncio”,239 a ele é atribuída uma ambição de interpretar sua 

própria consciência solitária:  

                                                
230 Coetzee. Vida e Época de Michael K, p. 193. 
231 Id, p. 162. 
232 Id, p. 170. 
233 Coetzee. Desonra, p. 183. 
234 Parry. “Speech and Silence in the fictions of J. M. Coetzee”. p. 154. 
235 Coetzee, Michael K, p. 187. 
236 Id, p. 176. 
237 Id, p. 62. 
238 Parry.  Op. cit., p. 154. 
239 Coetzee. Michael K, p. 209. 
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Sempre que  tentava  se  explicar para si mesmo, sobrava  um  espaço, um 

buraco, um escuro diante do qual se entendimento empacava, no qual era inútil 

jogar palavras. As palavras eram devoradas, o buraco permanecia. Sua história 

tinha sempre um buraco,: uma história errada, sempre errada”.240  

 

Sua inabilidade de ter voz o leva a reconhecer que não é bom com as 

palavras.241  Vê-se então que sua articulação pode ser falha, mas não sua consciência. 

 

 

A história não contada  

 

Paciente, silenciosamente, Lucy tem que 

encontrar o seu próprio caminho de volta da 

escuridão para a luz. 
242 

 

 

Lucy é vítima de um crime, e como esse crime é o estupro, seu silêncio traz 

grandes dificuldades interpretativas. Nesse contexto, diz Alsop, é possível (ou 

desejável) ler a não confissão de Lucy como parte de um plano deliberado. Ou o 

romance exige que nós o vejamos de outra maneira, como um sinal da dominação 

continuada das mulheres”?243 Parece ser unânime a condenação a Lucy, por sua 

decisão de não falar. Lamenta-se a aceitação inquestionável do sofrimento após o 

estupro, e esse silêncio só pode ser lido como prova da vitimização. Sob essa luz, pode-

se afirmar, segundo Alsop, que Lucy representa não somente o estereótipo das 
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mulheres violentadas e emudecidas, mas uma figura até mesmo alegoricamente 

superdeterminada, “a figura da mulher violentada e a ser violentada novamente pela 

história... a figura de um duplo silêncio”.244  

De fato, Lucy não conta o que lhe aconteceu: ela pede ao pai que conte apenas 

o que aconteceu com ele: “David, quando as pessoas perguntarem, você se importaria 

de contar só a sua parte, só o que aconteceu com você?”245 Como David não entende, 

ela explica: “Você conta o que aconteceu com você, eu conto o que aconteceu 

comigo”.246 A ironia é que ela não conta o que aconteceu com ela. Pede para contar, 

mas não conta. A questão da evasão, já visitada por David ao não querer reconhecer 

publicamente o assédio, ou quase estupro a Melanie, é novamente levantada agora 

que sua própria filha não quer falar sobre o que aconteceu com ela. David acha que 

“essa recusa em falar sobre sua experiência certamente não lhe  garante autonomia  e 

significa que sua história pertence aos estupradores e que, ao não contar, ela está 

dando a vitória a eles.”247 

A narrativa do estupro é completamente elidida no relato de Lucy aos policiais, 

e, ao conversar com Bev Shaw sobre o assunto, David diz: “Eu sei o que ela passou. Eu 

estava lá”,248 e se espanta com a resposta de Bev: “Mas você não estava lá, David. Ela 

me contou. Você não estava”.249  

Attridge coloca o estupro de Lucy num contexto histórico e político, como uma 

estratégia de sobreviver a qualquer custo, mas cuja consequência é se omitir da 

                                                
244 Alsop. Refusal to Tell: Withholding Heroines in Hawthorne, Wharton, and Coetzee, p. 97.  
245 Coetzee. Desonra, p. 114. 
246 Id, p. 115. 
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história250 e certamente David concorda com esse ponto de vista, pois em sua carta a 

Lucy ele afirma: “Você quer se humilhar perante a história.”251 Podemos aqui levantar 

uma questão: como dizer o indizível? No caso de Lucy, certamente há dificuldade em 

relatar um evento que a deixa sem voz. O silêncio parece preencher o lugar do 

discurso, sendo a manifestação física do trauma sofrido. A ausência de voz evidencia 

uma destruição interior, que resulta de uma dor intensa, do medo dos estupradores e 

das consequências de dizer a verdade. A única vez que ela menciona o fato, reconhece 

que eles são estupradores, que o estupro é um tipo de negócio para eles: “Acho que 

são estupradores antes de mais nada. Roubar coisas é um mero incidente. Um negócio 

paralelo. O que eles fazem é estuprar”.252 Acredita que está marcada: “Acho que estou 

no território deles. Eles me marcaram. Vão voltar para me pegar”. 253 E acredita que 

eles se consideram cobradores de impostos, e que o estupro foi uma maneira de 

cobrar dela o preço para permanecer no lugar: 

 

E se... se esse for o preço que é preciso pagar para continuar? Talvez eles 

entendam assim; talvez eu entenda assim também. Eles acham que eu devo 

alguma coisa. Se consideram cobradores de um débito, cobradores de 

imposto. Por que eu deveria poder viver aqui sem pagar?
254

 

 

Os documentários da mídia sobre os altos níveis de estupro na África do Sul 

aumentaram perceptivelmente na imprensa nacional na década de 90, segundo 

Graham.255 A história que recebeu publicidade máxima, contudo, foi o relato publicado 

                                                
250 Attridge.“Age of Bronze, State of Grace: Music and Dogs in Coetzee´s Disgrace”, p. 111.  
251 Coetzee. Desonra, p. 182. 
252 Id, p. 179.  
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em 1999, da jornalista Charlene Smith, do Mail and Guardian, sobrevivente a um 

estupro.256 O relato apavorante de seu estupro e a feroz análise crítica do tratamento 

a sobreviventes de estupro pela polícia e pelos hospitais na África do Sul chamou a 

atenção da nação. A história de Smith também causou considerável interesse 

internacional, tanto que ela rapidamente se tornou um tipo de porta-voz da África do 

Sul sobre a violência sexual e suas consequências. Em um artigo escrito ao Washington 

Post, ela alegou que o estupro é endêmico na cultura sul-africana e que o papel da 

cultura e da religião em fomentar a cultura do estupro precisa ser entendido. Ela 

afirma que o estupro tornou-se o primeiro meio de transmissão (HIV/AIDS) a jovens 

mulheres assim como a crianças. Smith, contudo, foi duramente criticada pelo 

presidente Thabo Mbeki, que protestou contra suas alegações por considerá-las 

racistas.257 Em uma entrevista em 2000, Mbeki foi questionado sobre que providências 

estava tomando em relação à crescente incidência de estupros na África do Sul. Ele 

respondeu que, embora a África do Sul, como muitos países,  tivesse um problema de 

estupro, havia “muitos relatos enganosos sobre essas coisas”, e que certas estatísticas 

sobre o estupro na África do Sul eram falsas.258 A negação do governo sobre a violência 

sexual como um sério problema social na África do Sul foi extremamente 

perturbadora, mas é útil para situar as objeções de Mbeki em relação a uma história 

na qual as narrativas de estupro têm sido utilizadas para fins racistas. Charlene Smith 

não é a primeira mulher a se pronunciar contra o estupro na África do Sul, tampouco é 

a primeira mulher branca estuprada por um negro a receber ampla cobertura da 
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mídia. Aparentemente, as narrativas sensacionalistas da mídia sobre mulheres brancas 

estupradas por homens negros eram sintomas da histeria em relação ao “perigo 

negro” ou o “risco negro” do início do século vinte e contribuiu para medidas 

legislativas opressivas contra os negros na África do Sul. De acordo com Van Onselen, 

as ameaças do “perigo negro” durante o final do século dezenove e o início do século 

vinte refletiam as ansiedades dos brancos em tempos de crise socioeconômica.259 

Embora o “perigo negro” se refira ao período de histeria social prevalente na África do 

Sul de 1890 a 1914, a utilização de medos semelhantes tem sido uma estratégia 

recorrente na política e na mídia deste país. Por isso, não é surpresa que essas 

ansiedades tenham sido novamente usadas no período de transição do final dos anos 

90.  

Diz Graham260 que durante as audiências da Comissão dos Direitos Humanos 

(Human Rights Comission – HRC) sobre o racismo na mídia, o Congresso Nacional 

Africano (African National Congress – ANC) protestou contra a mídia dominada pelos 

brancos, que continuava a propagar descrições negativas dos negros africanos. Essa 

atitude, o ANC alegava, é mais perceptível em reportagens sobre crime e estupro.  

 O ministro de Empresas Públicas, Jeff Rabede, que apresentou um relatório do 

ANC, alegou que “O que é notável sobre os artigos do jornalismo racista 

desavergonhado que estamos citando é que eles não vão adiante para apresentar o Sr. 

Mbeki como um criminoso e portador do vírus HIV estuprador de mulheres 

brancas”.261 Referindo-se a Desonra, de J. M. Coetzee, ele sugere que no romance, 
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Coetzee ilustra as maneiras como os brancos sul-africanos ainda acreditam num certo 

estereótipo do africano: “Neste romance, Coetzee representa tão brutalmente quanto 

pode a percepção dos brancos sobre o negro pós-apartheid”.262  O argumento do ANC 

é construído sobre a ideia de que o romance de Coetzee reflete a sociedade, que as 

opiniões dos personagens brancos em Desonra podem ser comparadas às dos brancos 

sul-africanos em geral. Entretanto, a consequência dessa leitura seria que os 

estupradores negros em Desonra são representativos da maioria dos negros na África 

do Sul, que é exatamente o que o ANC gostaria de negar. Pode parecer que Rabede 

queira acusar o próprio Coetzee de racismo, e a alusão do ANC a Desonra não é 

incidental, pois parece revelar um extremo desconforto com o estupro interracial em 

grupo que ocorre no romance.    

Evidentemente, a questão do estupro na África do Sul passa pelo ódio, um  ódio 

que vem de gerações passadas, dominadas, subjugadas, escravizadas, até os dias de 

hoje para fazer exatamente o mesmo: dominar, subjugar, escravizar. Muito tempo 

depois do estupro, Lucy fala: “Foi tão pessoal. Foi tudo feito com um ódio tão pessoal. 

Foi isso o que mais me chocou. O resto era... de se esperar. Mas por que eles me 

odiavam tanto assim? Nunca tinha visto nenhum deles”, ao que  David responde: “É a 

história falando por meio deles”. Uma história de exploração. (...) Vem desde os 

ancestrais”.263  O mesmo é dito por Charlene Smith, que, em seu artigo, diz sobre o 

estuprador que, embora tivesse levado alguns objetos de valor, não tinha a intenção 
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real de roubar: “Seu motivo real não era roubo”.264 Era, certamente, o ódio que vem 

crescendo desde o início da colonização inglesa. 

Por outro lado, não podemos esquecer o gosto de David pelas mulheres de cor. 

Melanie, cujo nome ele traduz por “a escura”,265 a quem ele assedia266 e Soraya, no 

início da narrativa, uma moça de cor “marrom”,267 com quem ele resolve o problema 

de sexo. A essas mulheres ele não promete nada, querendo apenas usufruir bons 

momentos para seu prazer. Seria ele o representante do “perigo branco”, com o 

desejo de possuir seus corpos sem responsabilidade ou respeito? Muitos brancos 

exploravam amantes negras sem se preocupar com sua segurança, representando esse 

“perigo branco” a que nos referimos. O próprio David diz que a história fala através 

dos estupradores de Lucy, mas não parece perceber que a história também fala 

através de suas próprias ações. Ele também não tem o direito de posse sobre o corpo 

dessas mulheres, Soraya e Melanie. Se a história de Lucy passa pela injustiça racial e 

pela posse, David não fica atrás em sua história com Melanie. Graham diz que “o mau 

uso que David faz de Melanie expõe o poder operando ao nível de gênero e ao nível 

institucional”.268 Não se trata aqui da exploração sexual dos homens brancos sobre as 

mulheres negras, mas também dos abusos de poder que acontecem nas universidades. 

David diz que “a beleza de uma mulher não é só dela”,269 justificando que ela é, de 

alguma maneira, propriedade sua, que ele tem o direito de usufruir daquela beleza e 

daquele corpo, visto que “ela tem o dever de repartir com os outros” o “dote que ela 
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traz ao mundo”.270 Ao expor essas estruturas de poder, diz Graham,271 Coetzee 

reescreve versões do romance universitário, que frequentemente mascara as 

desigualdades, o assédio e os incidentes de estupro relatados na vida do campus. 

Infelizmente, continua Graham,272 a posição de Melanie em Desonra não é incomum 

na África do Sul contemporânea. A relação de David com Melanie é retratada como 

uma traição da responsabilidade ética. Embora ele negue, o ato por ele cometido é 

estupro, pois é indesejado pela garota,273 envolvendo um abuso da parte dele. Ele 

descreve o ato como “profundamente indesejado”274 e tem a noção exata disso, tem 

consciência de que o que fez foi “um erro, um grande erro”.275  

Em Desonra, podemos contrastar a preocupação de David com Lucy após o 

estupro (ele quer que ela faça testes de gravidez e HIV) com a falta de preocupação 

com Melanie. Diz Graham276 que a escolha de Coetzee por um cenário rural – o do 

Cabo Leste, em que o estupro de três homens a Lucy acontece – enfatiza complexas 

relações históricas entre as questões de raça, gênero e terra. O espaço da fazenda é 

uma fronteira violentamente contestada na África do Sul pós-apartheid. Em Desonra 

representa-se o velho sistema feudal de desprezo pela mulher como proprietária da 

terra. Depois do estupro, Petrus pede Lucy em casamento, oferecendo sua proteção 

em troca da terra. Lucy não seria mais a dona, mas manteria o direito de permanecer 

na casa, sendo tudo agora propriedade de Petrus. Ela, grávida, aceita essa condição. 

Desonra aponta para um contexto em que as mulheres são consideradas propriedade 
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e só merecem proteção desde que pertençam aos homens. Como lésbica, Lucy seria 

considerada uma mulher sem pertencimento – e existe até uma sugestão de que sua 

sexualidade pode ter provocado os estupradores. Ela insiste que na África do Sul, 

“aqui, agora”,277 a violação que ela sofreu não pode tornar-se pública, e sua recusa em 

denunciar o crime pode representar uma recusa bastante extrema de representar um 

papel em uma história de opressão e abuso. Contudo, isso não explica a ausência de 

sua história na estrutura narrativa de Desonra.  Do mesmo modo, o leitor nunca ouve a 

história de Melanie, e as narrativas das duas mulheres são lacunas significativas em 

cada cenário. Nas narrativas ocidentais o estupro é considerado “indizível”, 

“inarticulável”, e as referências literárias a histórias de estupro não conseguem trazer 

um alívio à complexa relação entre os silêncios literários e as consequências da 

violação. Aparentemente, nos casos de estupro, em que o cânon é masculino, não há 

uma preocupação do homem em narrar uma história em que ele é o perpetradror e 

em que a mulher é a vítima.  As histórias de Lucy e Melanie, não por acaso, enfatizam 

as tradições literárias ocidentais nas quais o estupro tem uma relação tensa com a 

articulação e a representação. 

A representação do estupro aparece de forma quase sempre velada ou 

escondida na literatura, e, na maioria das vezes, o estupro é considerado apenas um 

“affair”. Graham afirma que muitos críticos transformam a violência em um encontro 

estético no qual a beleza da vítima sela seu destino.278 Embora a perspectiva narrativa 

em Desonra permita um distanciamento crítico de David Lurie, muitos críticos literários 

parecem demonstrar empatia para com David quando ele se refere a seu encontro 
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sexual com Melanie como “estupro não, não exatamente”.279 Attridge descreve a 

interação de David com Melanie como “a brief liaison”, e até mesmo elogia a recusa de 

David a cooperar com o comitê disciplinário da universidade que o convoca para 

explicar seu comportamento280. Contudo, é importante reconhecer que Desonra na 

verdade apresenta o encontro entre o estupro na arte e seu leitor/espectador, e, por 

isso, o romance abre nossos olhos a certas leituras, antecipando perspectivas críticas. 

Depois do estupro sofrido por Lucy, David se lembra de quando vira uma pintura em 

um livro de arte na biblioteca de Graham-stown, “O rapto das sabinas” e se 

perguntara: “O que toda essa atitude tinha a ver com aquilo que ele desconfiava que 

era estupro: o homem deitado em cima da mulher, se enfiando dentro dela?”281 

Graham diz que Desonra acessa a separação entre a aliança  com a ideologia da 

estética  e  uma aliança à ideologia da ética, revelando as tradições artísticas ocidentais 

e as perspectivas que podem tolerar atos anti-éticos.282 Coetzee parece estar ciente da 

“não representabilidade” do estupro, por isso coloca a questão para dividi-la com seus 

leitores e críticos. E faz David pensar em se colocar no lugar dos estupradores, tentar 

entendê-los, “ser” os homens, o que David consegue, mas não sabe se está nele “ser” 

a mulher e entender os dois lados da questão.283 Mas é fato que, se David não se 

preocupara com as consequências após fazer sexo com Melanie, com Bev Shaw um 

preservativo é usado, o que sugere uma mudança, ainda que leve, da prática de sexo 

sem responsabilidade.  
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Em Desonra podem-se ver diferenças entre o comportamento de David, que 

seduz e enreda Melanie para fazer sexo com ela, e não reconhece ali um estupro, 

embora admita ser um ato indesejado por ela, e o dos rapazes que estupraram Lucy, e 

que o fazem com ódio e raiva. As histórias de Melanie e Lucy não são contadas por elas 

mesmas; na verdade, são escondidas do leitor, que tem então a tarefa imaginativa de 

recompô-las, a eles cabe a responsabilidade de recriar ou representar a violência 

sexual que elas sofreram e que as fez passarem pelo fenômemo do silenciamento. 

Charlene Smith, em seu depoimento ao Washington Post284 após sofrer o 

estupro, diz que não é a raça que faz o estuprador. Ao descrever a ajuda que recebera 

de seus dois vizinhos – um branco e um negro – ela faz questão de explicar que o 

estupro não é o que os homens fazem, mas o que alguns indivíduos doentes fazem, e 

que não tem nada a ver com raça ou masculinidade ou sexo. Pelo contrário, ela foi 

mais bem tratada por homens que por mulheres naquela noite, ao buscar socorro nos 

hospitais. O estupro tem a ver com poder, e Coetzee sabe bem como retratar isso em 

sua ficção, como um dos aspectos mais importantes do pós-colonialismo. Segundo 

Rikhye,285 em Desonra pode-se apresentar o ciclo da opressão em três partes: na 

primeira, o protagonista encontra-se em uma posição de poder; na segunda, ele perde 

o poder e entra em crise existencial; e na terceira, ele procura oprimir o outro para 

lidar com sua crise existencial. Ela ainda diz que a opressão não é o resultado direto de 

um questionamento existencial, é uma escolha de alguns de desesperadamente 

agarrar o poder através da opressão ao outro. Coetzee mostra a transição desses 

                                                
284 Smith. “Rape victims are not just statistics we are people too”, p. 4-5. 
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indivíduos antes e durante a opressão ao outro através do discurso do desejo. Rikhye  

afirma, ainda que as sociedades patriarcais dão poder aos protagonistas que exercem 

poder sexual sobre as mulheres, que são tratadas pela sociedade e pelos governos 

como indivíduos secundários. O poder sexual aparece quando esses protagonistas, 

através do apelo sexual, controlam os desejos das mulheres. A perda desse poder leva 

os homens a uma crise existencial. Esse é um tipo de opressão sexual, que se torna o 

desejo desesperado do homem para recuperar sua vitalidade, seu poder e posição 

numa sociedade patriarcal. Desonra segue esse mesmo ciclo de opressão, em que 

David estava no alto de uma hierarquia social e política antes da queda do poder. 

Durante o apartheid, as leis garantiam e reforçavam a supremacia branca sobre a 

maioria negra. Essas leis, criadas pelos colonizadores e expandidas pelo governo do 

apartheid, foram criadas pelos brancos e, por isso, representam um governo e uma 

ordem social em que os brancos eram posicionados no topo. David representa essa 

velha ordem, nela viveu sua juventude. Colocado acima dos indivíduos de outras raças 

e gêneros, ele vê as mulheres como indivíduos secundários, somente para satisfazer 

seus desejos. O poder sexual de David advinha de sua bela aparência: “Se olhava para 

uma mulher de um certo jeito, com certa intenção, ela retribuía o olhar, disso tinha 

certeza”.286  Ele tem poder sexual sobre as mulheres, e sabe disso. Esse privilégio e 

poder que garantem sua posição como um atraente homem branco tiveram como 

resultado a sua crença no desejo como sendo seu nicho, tanto que ele afirma que 

“[e]ra assim que vivia; durante anos, décadas, essa foi a base de sua vida”.287  Ele 

construiu sua identidade baseada no poder sexual que lhe fora dado. Coetzee nos 
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apresenta imagens de David e seu passado para comparar com a intensidade de sua 

queda do poder, para que o leitor compreenda melhor a gravidade da situação, e o 

questionamento existencial que resulta disso. Seu poder e privilégio são perdidos 

quando a era do apartheid acaba e quando ele começa a envelhecer. O fim do 

apartheid na África do Sul também representa a queda do status dos homens brancos. 

Quando a África do Sul pós-apartheid tenta equalizar a posição de todos os cidadãos, o 

homem branco inevitavelmente deve cair. Evidência de David como parte da geração 

que viveu no velho sistema aparece no texto, quando sua secretária lhe diz que “[p]ara 

[sua geração] era mais fácil. Quer dizer, apesar dos prós e contras da situação vocês 

pelo menos sabiam onde estavam pisando.”288 

A secretária comenta sobre as posições claras determinadas pela sociedade 

branca, e da perda dessa posição quando a nova ordem chega. David experimenta 

tanto o poder no velho sistema quanto a chegada do novo sistema, em que seu poder 

declina. O novo sistema procura criar uma igualdade de raça e gênero, o que coloca 

homens e mulheres próximos na hierarquia. E David não mais será posicionado acima 

das mulheres. Com a passagem do tempo, David fica mais consciente da chegada da 

terceira idade, o que resulta diretamente na sua perda de poder sexual. Embora ele 

tenha apenas cinquenta e dois anos, a perda de poder sobre as mulheres introduz a 

noção de velhice e morte. Kossew289 fala do tratamento do envelhecimento em 

Desonra: “Homens e mulheres envelhecendo são ‘vergonhosos’, desligados de seus 

corpos e da sociedade – eles são ‘feios’”. Não mais em sua juventude, seu poder de 
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seduzir mulheres diminui. Logo após contar sobre esse passado de David, Coetzee 

abruptamente escreve:  

 

Um belo dia, tudo isso acabou. Sem aviso prévio, ele perdeu os poderes. 

Olhares que um dia correspondiam ao seu deslizavam como se passassem 

através dele. Da noite para o dia, virou um fantasma. Se queria uma mulher, 

tinha de aprender a conquistá-la; muitas vezes, de uma forma ou de outra, 

tinha de comprá-la.
290

 

 

Além disso, logo nas primeiras linhas do texto, Coetzee menciona a idade de 

David, que, aos cinquenta e dois anos, tinha “resolvido muito bem o problema de 

sexo”291 O “problema de sexo” descrito por David reforça a noção da perda de poder 

sobre o desejo das mulheres. Sexo, agora, em seu presente, é um problema, mas o 

desejo de satisfazer suas necessidades sexuais permanece. Entretanto, ele perdeu o 

poder de sedução sobre as mulheres, e o sexo se tornou um problema para o qual ele 

busca uma solução. A perda desse poder é reforçada quando ele é rejeitado por 

Soraya. Aqui David, um homem no alto de sua posição na sociedade, que acredita que 

as mulheres são menores que ele, é rejeitado por Soraya, uma prostituta, vista pela 

sociedade como a mais baixa posição ocupada por mulheres, como aquela que vende 

seu corpo por dinheiro. Quando uma prostituta o rejeita, ela toma o poder através do 

controle sobre a relação. David se apegou a ela e ela o descartou. Para ele, isso 

representa a última perda do poder sobre as mulheres. Assim, confrontado com a 

perda de poder, David afunda numa sociedade em que seus papéis sociais prévios 

foram destruídos e os novos ainda estão por serem criados. Com a introdução da nova 
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ordem, eles são empurrados para o caos enquanto suas posições são tomadas. 

Quando ele se torna consciente da erosão de seu poder e de sua identidade, ele passa 

a não ver propósito na vida. Em adição a isso, a consciência da idade, e da 

transformação do corpo quando o tempo passa, leva David a ter de confrontar-se com 

os limites da morte. Sexo e desejo se tornam o meio através do qual ele enxerga sua 

mortalidade. Kossew identifica o que resulta do envelhecimento da perspectiva dos 

personagens: “nojo por si mesmo, inutilidade, e superfluidez – uma perda de 

autoridade”.292 Ela também fala da castração intelectual de David, que é um 

intelectual datado forçado a lecionar Comunicação ao invés de sua especialidade, as 

línguas modernas.293 Ao traçar a perspectiva psicológica de seus personagens, Coetzee 

convida o leitor a se identificar com eles: a crise existencial, o sofrimento, a 

consciência da morte. A simpatia por esses personagens enquanto eles vivem suas 

vidas chega com a perda do poder que eles sofrem e com sua subsequente crise 

existencial.  

 

 

O exercício do silenciamento  

 

 

Ano após ano, Michael K ficou sentado em cima 

de um cobertor vendo a mãe limpar o chão dos 

outros, aprendendo a ficar quieto.
294
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Querem que eu abra o meu coração e conte a 

história de uma vida em gaiolas. Querem saber 

de todas as gaiolas em que vivi, como se eu 

fosse um periquito, ou um rato branco, ou um 

macaco.295 

 

 

 

Vivendo como um animal, em buracos ou cavernas, Michael frequentemente se 

compara a eles. Parece mesmo que Michael será a vítima de uma história a que ele 

não pode escapar. Numa das epígrafes acima, ele se compara a três animais 

conhecidos por fazerem graça para entreter as pessoas. Essa comparação é 

importante,  segundo Heerden,296 porque ela associa o ato de ler, o ato de receber a 

história com o pré-requisito do leitor de uma performance engaiolada do personagem 

da história, reduzindo o ato de leitura a um voyeurismo degradante e ridículo. 

Continuando, Heerden afirma que há repetidas referências à necessidade de traduzir a 

qualidade caótica da experiência vivida pela vítima em forma de história. A epígrafe 

expressa a oposição de Michael a tal tradução, visto que a conversão da vida em 

história irá prender e confinar sua vida, que é incomensurável, a uma gaiola linguística. 

Como resultado, a vida elusiva de Michael resiste à delimitação e escapa à 

representação. Parece que ele é a vítima de um confinamento textual, forçado a 

sacrificar seu significado e seu próprio ser aos desejos do texto. Ele é vítima de um 

sistema opressivo e explorador, de uma hierarquia de autoridades, que vai das 

necessidades estruturais da narrativa aos códigos de gênero, aos desejos do escritor e 

do leitor e à autoridade do contexto discursivo, da língua como o Outro. Contudo, 
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alega Heerden, a narrativa de Vida e Época de Michael K pede uma interpretação 

confinada por parte do leitor, como parte de uma performance de dimensão redutiva 

da delimitação, isto é, confinamento. A performance do confinamento alerta o leitor 

para os perigos de se impor limites rígidos ao texto e, no processo, revela o potencial 

para a contenção. Por isso, embora Michael esteja continuamente sujeito ao ato de 

delimitação do leitor, ele não tem que ser confinado. Então aqui se torna aparente que 

o ato da leitura inevitavelmente necessita de delimitação. O texto, contudo, pode 

apresentar ao leitor ou crítico uma escolha entre os tipos de leitura: tipos de 

delimitação que ou confinam redutivamente ou contenham produtivamente e 

capacitam a visão da totalidade e profundidade do texto. Assim, para Heerden,297 Vida 

e Época de Michael K traz à tona a escolha do leitor entre confinamento e contenção. 

A narrativa produz um imperativo ético ao simultaneamente explorar e expor a 

maneira pela qual as indeterminações textuais solicitam numerosas interpretações. 

Porém, Heerden não limita a leitura a essas duas posições, confinamento e contenção, 

sugerindo que há outras leituras possíveis, e que a escolha do leitor se faz necessária 

como uma função de coprodução do texto. Dito de outra maneira, o leitor é compelido 

a confinar o potencial do texto ao preferir uma interpretação sobre a outra, ou melhor, 

a conter, celebrar e ampliar as dimensões ambíguas do texto. Em outras palavras, é um 

convite à delimitação, uma escolha que leva o leitor a encenar um dos temas do texto, 

isto é, lê-lo como uma escolha entre confinamento e contenção. Na verdade, explica 

Heerden,298 todas as leituras de Vida e Época de Michael K são, portanto, extensões e 

                                                
297 Heerden. A Life Lived in Cages: Strategies of Containment in J. M. Coetzee´s Age of Iron, Life & Times 
of Michael K, Elizabeth Costello: Eight Lessons and The Poetics of Reciprocity, p. 50. 
298 Id, p. 51. 
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suplementos ao texto, compartilhando um papel na performance problematizadora de 

interpretação da narrativa. Todas as leituras da ficção, por serem interpretações 

solicitadas pelo texto, que realiza um de seus temas, estão contidas em sua estrutura, 

em sua gaiola. Dito de outra forma, dada a maneira pela qual o texto solicita certas 

leituras e manipula a interpretação na sua geração de sentidos, o leitor fica sujeito aos 

seus desejos, seus códigos literários.  

Atwell299 afirma que os romances de Coetzee são direcionados ao 

entendimento das condições – linguísticas, formais, históricas e políticas – que 

governam a escrita da ficção contemporânea na África do Sul. Parry300 usa essa 

afirmação como ponto de partida para considerar os modos pelos quais essa posição é 

negociada nos romances que encenam a impossibilidade de representação, separam 

as normas da realidade, e trabalham, nas palavras de Coetzee301 em Doubling the 

point,  para desmitificar a história. Ainda segundo Parry,302 muitos críticos, ao lerem 

romances sul-africanos, focam em detectar as falhas de um sistema político opressivo, 

ou têm tido uma pré-disposição para classificar as ficções de Coetzee como 

representações realistas de protestos humanistas contra o sistema de opressão racial 

intrincadamente  institucionalizado  que até recentemente prevalecia na África do Sul.  

E mais, Parry303 afirma que outros críticos, cuja preocupação é com o radicalismo da 

prática textual de Coetzee, e que põem em primeiro plano a paródia e a reflexividade 

como atos linguísticos opostos, argumentam que a autoridade das narrativas 

                                                
299

 Attwell. “The problem of history in the fictions of J.M. Coetzee”, p. 96. 
300 Parry. “Speech and Silence in the fictions of J. M. Coetzee”, p. 149. 
301 Coetzee. Doubling the Point: Essays and Interviews, p. 1-4. 
302 Parry. Op. cit., p. 149. 
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colonialistas é minada por (re)escrituras subversivas dos tradicionais gêneros da ficção 

sul-africana – o mito do herói da fronteira, o romance na fazenda, o romance liberal da 

consciência aflita – desde já abrindo as convenções a um escrutínio e confrontando a 

tradicional e inquestionada noção de princípio. Parry304 acrescenta que essas 

observações vêm dos mais rigorosos críticos de Coetzee, entre os quais tem havido 

uma tendência de interpretar as ficções como transcrições calculadas das posturas 

sabidamente críticas do autor sobre a instabilidade da língua e a não confiabilidade da 

narração. A consequência, ainda segundo Parry,305 é o paradoxo e o impasse, lacunas e 

silêncios são responsáveis, não como se fossem textualmente gerados através da 

interação do referencial e do retórico, ou pelas interrupções de incomensuráveis 

discursos, mas pela estratégia planejada de uma prática que mostra os materiais e 

técnicas de seu próprio processo de produção. As narrativas de Coetzee questionam o 

poder discursivo do colonialismo, através de separações e ironia, tornando conhecidas 

as superdeterminações, fraturas e oclusões do discurso colonialista.  

Segundo Parry,306 compartilhada ao silêncio dos protagonistas de Coetzee está 

uma ausência ou uma economia da fala, como se vê em Vida e Época de Michael K. 

Michael apresenta uma desigualdade social, a privação de tudo parece tê-lo levado ao 

silêncio: ele foi silenciado através dos anos por sua história de opressão, pela própria 

vida.  

                                                
304 Parry. “Speech and Silence in the fictions of J. M. Coetzee”, p. 149. 
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Segundo Heerden,307 a vida de Michael foi um aprendizado de silenciamento e 

obediência, e pode ser definida como um encontro com as constantes, persistentes e 

invasivas investidas do poder. Sua vida é representada como intrinsecamente ligada às 

condições da guerra e suas formas de confinamento. Na conclusão da narrativa, ele 

menciona a maneira pela qual a guerra dividiu a paisagem em uma diversidade de 

campos de reabilitação:  

 

Agora eles abriram campos para filhos de pais que fugiram, campos para 

gente que esperneia e espuma pela boca, campos para gente de cabeça 

grande e gente de cabeça pequena, campos para gente sem meios conhecidos 

de sustento, campos para pessoas expulsas da terra, campos para gente que 

encontram morando nos canos de água da chuva, campos para meninas de 

rua, campos para gente que não sabe somar dois e dois, campos para gente 

que esquece os documentos em casa, campos para gente que vive nas 

montanhas e explode pontes de noite. Talvez a verdade seja que basta estar 

fora dos campos, fora de todos os campos ao mesmo tempo. Talvez isso já 

seja uma conquista, por enquanto. Quanta gente sobrou que não está nem 

trancada, nem montando guarda no portão?308  

 

Assim, continua Heerden,309 durante a leitura o leitor acompanha Michael por 

uma série de espaços, alguns dos quais se parecem com gaiolas, buracos, cavernas – 

concretos ou conceituais, concretos sendo os campos de reabilitação, opressivos 

rígidos, e conceituais sendo o buraco na fazenda, ou a caverna nas montanhas, nos 

quais ele podia exercer suas habilidades de jardineiro. Parece, portanto, que a 

narrativa está saturada de imagens de confinamento. É interessante como ele resiste 

de maneira diferente a cada tipo de cativeiro, sejam impostos por outros personagens, 

os guardas que o prenderam ou o médico, ou não, até mesmo o leitor.  Onde ele é 
                                                
307 Heerden. A Life Lived in Cages: Strategies of Containment in J. M. Coetzee´s Age of Iron, Life & Times 
of Michael K, Elizabeth Costello: Eight Lessons and The Poetics of Reciprocity, p. 53.  
308
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incapaz de criar um espaço construtivo de confinamento, ele transforma seu próprio 

corpo num espaço secreto e solitário. Como resultado de viver nesses espaços de 

confinamento, ele diz, em certa ocasião: “Estou me tornando menor, mais duro e mais 

seco a cada dia”,310 ele pensa dentro do buraco em que vivia, parecendo ele mesmo 

com um espaço de confinamento. Ele percebe, sente, tem consciência dos espaços 

através dos quais se move instintivamente, intuitivamente ou corporeamente. 

Segundo Graham,311 a narrativa mostra um intenso foco em sensações corporais. O 

próprio corpo de Michael é representado como se fosse um acúmulo dos cinco 

sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato, que se desenvolvem à medida que a 

narrativa evolui. De fato, a colher de chá – a imagem definitiva da contenção por ser 

uma facilitadora da independência de Michael, porque fundamentada em sua relação 

recíproca com a terra – está diretamente relacionada com o sentido do paladar:   

 

E se o velho descesse do carrinho e se esticasse (as coisas estavam indo mais 

depressa agora) e olhasse onde a bomba de água ficava antes de os soldados 

explodirem, de forma a não deixar nada em pé, e reclamasse, dizendo: “Como 

é que a gente vai fazer com a água?”, ele, Michael K, tiraria uma colher de chá 

do bolso, uma colher de chá e um grande rolo de barbante. Limparia o 

cascalho da boca do poço, entortaria o cabo da colher de chá feito um aro e 

amarraria nele o barbante, baixaria aquilo pelo poço fundo na terra, e quando 

puxasse para cima haveria água no bojo da colher; e desse jeito, diria, dá para 

viver.312 

 

De acordo com Graham,313 a colher de chá dá a Michael sustento e ao final da 

narrativa, na imaginação de Michael, a colher de chá é recuperada para se tornar a 

                                                
310 Coetzee. Michael K, p. 81. 
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pequena ferramenta com a qual se pode viver, afirmando a humanidade e a vida 

(embora parcas) a contrapelo das dificuldades dos campos e as mortes na guerra. 

Segundo o próprio Michael, “Que pena, numa época como esta, um homem ter que 

estar pronto a viver como um bicho. Um homem que quer viver não pode viver numa 

casa com luzes nas janelas. Tem que viver num buraco e se esconder de dia.”314 E 

Michael acaba sendo inclinado a evitar a exposição da luz do dia, cuidando de suas 

abóboras e melões à noite, em silêncio, como “um cego”,315 “uma criatura da 

penumbra e da noite”.316 Realmente a luz do dia tornara-se invasiva: “Na verdade, 

quando acordava às vezes durante o dia e dava uma olhada para fora, recuava diante 

da dureza da luz e voltava para a cama com um estranho refulgir esverdeado por 

dentro das pálpebras.317 Assim, como um fantasma,318 ele faz seu caminho de terra 

sob a luz da lua, à noite. Como um réptil ou um inseto, uma criatura da terra, “um 

lagarto embaixo de uma pedra,”319 um verme,320 “um cupim abrindo seu caminho 

dentro da rocha,”321 “uma formiga que não sabe onde está seu formigueiro.”322 O que 

ele deseja é um santuário isolado e secreto dentro da terra: “Que caia logo a noite, 

que a terra me engula e me proteja.”323 

                                                
314 Coetzee. Michael K, p. 116.  
315 Id, p. 121, 134. 
316 Id, p. 133. 
317 Id, p. 121. 
318 Id, p. 139. 
319 Id, p. 135. 
320 Id, p. 126. 
321 Id, p. 80. 
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A narrativa sugere que Michael se torna cada vez mais leve e sem substância: 

“não tinha força nos membros,”324 tão leve agora que nem tinha certeza de estar 

tocando o chão com os pés, passou da última luz do dia para a sombra da entrada”325 

O próprio médico se refere a ele como “caveira,”326 “um espírito invisível.”327 Na 

verdade, Michael, já com uma estrutura leve desde o início, perde muito peso ao longo 

da narrativa, e isso cria uma sensação de liberdade e leveza. Entretanto, essa leveza 

que ele vivencia fora dos campos aumenta a sensação de insubstancialidade:  

 

Sua roupa, já rasgada, ficava pendurada, sem forma. Porém, quando se 

deslocava por aquele pedaço de terra, sentia uma profunda alegria em seu ser 

físico. Seu passo era tão leve que mal tocava a terra. Parecia que dava para 

voar; parecia que dava para ser corpo e espírito.328 

 

Quando Michael imagina a liberdade, ele se vê voando sobre as cercas, em 

outras palavras, leve como um pássaro. Parece mesmo que ele encontra a salvação em 

sua leveza, num sonho:  

 

Percebeu que seus loucos gestos, os grandes movimentos de cata-vento de 

seus braços, o colocavam em risco de perder o equilíbrio e ser levado pela 

borda do rochedo para o vasto vazio do espaço entre céu e terra; mas não 

tinha medo, sabia que ia flutuar.
329

 

 

                                                
324 Coetzee. Michael K, p. 139. 
325 Id, p. 207. 
326 Id, p. 170. 
327 Id, p. 175. 
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Assim, alega Heerden,330 a narrativa sempre mostra esses espaços de 

confinamento e de contenção: o buraco e a caverna de Michael, como escuros, 

solitários, seguros, e perto da terra; por outro lado, os campos de reabilitação ou de 

realocação, porque comunitários, são frequentemente descritos como barulhentos, 

lugares onde reinam os desmandos das autoridades, espaços esses que levam Michael 

a sonhar com a liberdade sempre que se encontra neles confinado. Como sempre 

vivera a vida em “prisões” – nas casas de família em que sua mãe trabalhava,331 

posteriormente no Huis Norenius,332 e, por último nos campos,333 mais que todos, ele 

prezava a liberdade, precisava mesmo dela. Um dos internos do campo de Jakkalsdrif, 

Robert, dizia que o campo não era prisão, mas Michael não concordava. Wright afirma 

que Vida e Época de Michael K pode ser lido como uma fábula sobre a sobrevivência à 

dominação assim como o desafio a ela, explicando que Michael escolhe a quietude, o 

silêncio, a obscuridade voluntária e a emigração interior.334 O silêncio se torna sua 

própria forma de resistir e de viver, é uma das suas principais características. Além do 

silêncio, ele sempre aparece fisicamente exausto. Embora pareça que ele tem muito a 

dizer diante de diferentes situações, ele é considerado estúpido e por vezes se sente 

estúpido, e não vê razão em se comunicar com os outros. Mesmo quando tenta, não 

consegue. Então, prefere silenciar. Assim, além de silenciado, fisicamente exaurido, ele 

também se encontra emocionalmente esvaído.  

                                                
330 Heerden. A Life Lived in Cages: Strategies of Containment in J. M. Coetzee´s Age of Iron, Life & Times 
of Michael K, Elizabeth Costello: Eight Lessons and The Poetics of Reciprocity, p. 55. 
331 Coetzee. Michael K, p. 10. 
332 Ibid. 
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O silêncio não é apenas um aspecto característico de Michael, mas uma voz que 

fala na narrativa. O silêncio se torna ambíguo, pois a ele se pode dar diferentes 

significados.  Parry335 diz que “o silêncio não significa uma condição negativa de falta 

ou aflição, ou de uma retirada carrancuda, mas de uma plenitude de percepções e 

dons. A afasia de Michael facilita uma consciência mística.” Parece então, que o 

silenciamento na ficção de Coetzee vem do paradigma que também demonstra para se 

tornar uma metáfora para aquele silêncio portentoso que significa o que não pode ser 

dito. Assim, o silêncio que paira sobre o mundo ficcional da narrativa também se 

refere, mais ou menos explicitamente, ao contexto colonial sul-africano no qual a 

liberdade de expressão se torna impossível como resultado de um amordaçamento 

pelo estado de censura sob a égide do opressivo regime do apartheid. Na ficção de 

Coetzee, contudo, o silêncio não serve apenas como uma arma de opressão, mas 

também como um instrumento para resistir à autoridade. A estratégia do silêncio 

demonstrada por Coetzee em sua ficção não é a mesma de outros escritores pós-

coloniais, segundo Marais.336 De uma maneira geral, o discurso pós-colonial enfatiza a 

necessidade de se recuperar a voz do “outro” (ou, nas palavras de Spivak, fazer com 

que o subalterno fale), pois, alega Marais, para entrar na esfera da ação política, o uso 

da língua como arma política é essencial. Nesse sentido, diz ainda Marais, o silêncio se 

torna um instrumento ou dispositivo de vitimização, marginalização e exclusão. 

Continuando, Marais afirma que na ficção de Coetzee o silêncio não é meramente 

aquele silêncio opressor que empurra o outro para uma posição marginal,  tornando-o 
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fraco e subjugado ao discurso colonial explorador, mas um instrumento investido do 

significado político para defender o espaço de alteridade do outro assim como o 

espaço contra a apropriação. Segundo Parry,337 ao silenciar, Michael escapa de ser 

incorporado ao discurso linguístico.  Parry338 diz que, ao reconhecer as múltiplas 

ressonâncias do silêncio, os críticos da ficção de Coetzee acreditam que o uso do 

silêncio é um “emblema da opressão, apenas audível como aquela voz emudecida mas 

inviolável que os discursos de dominação não podem impingir e, por isso, uma 

enunciação do desafio”. Ao não dar voz a Michael, diz Kossew,339 Coetzee o impede de 

pronunciar as humildes palavras que o colonizador exigia dos colonizados, mas 

também de ser apanhado nas armadilhas das narrativas de colonização e vitimização. 

Kossew diz ainda que o silêncio de Michael não é a metáfora da submissão do discurso 

hegemônico e seu mundo logocêntrico, mas uma contraestratégia através da qual o 

outro preserva e até mesmo afirma seu status de alteridade e ao assim fazer, 

questiona a rigidez das estruturas dominantes do poder.  Não podemos afirmar que o 

silêncio de Michael é verdadeiramente uma forma de resistência, pois ele não assume 

uma posição política em relação à guerra ou ao momento histórico que vive. Pelo 

contrário, ele afirma que aquela guerra nãoé dele, e não quer se envolver. Por isso, 

podemos dizer que ele assume a posição de não posição apenas para sobreviver, numa 

resistência inconsciente, apenas para sobreviver. Resistir, para ele, é um caso de 

sobrevivência. O silêncio e a capacidade de se esquivar de Michael, portanto, não 

apenas o empurram para além das armadilhas da vitimização, como também o ajudam 
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a questionar e desconstruir o domínio do colonizador, e assim, a desafiar  a própria 

realidade sobre a qual o poder e a autoridade sobrevivem. Assim, diz Parry,340 as 

figuras de silêncio de Coetzee, como Michael, são investidas com o significado político 

da resistência quando analisadas contra o pano de fundo da realidade sociopolítica e 

histórica da África do Sul. Diz Marais341 que em sua representações do silêncio do 

“outro”, Coetzee investe o silêncio de poder: o silêncio é projetado como o meio pelo 

qual o outro preserva seu estado de alteridade contra a assimilação. Desta forma, 

segundo Marais, as figuras de silêncio de Coetzee se tornam “as guardiãs da 

marginalidade”.342 As figuras de silêncio na ficção de Coetzee por isso abarcam a 

ambiguidade. Elas não são apenas vítimas, mas vencedoras, dotadas de 

extraordinários poderes psíquicos e transgressivos, afirma Parry.343  Em seu silêncio 

está a voz de sua liberdade.  

 

 

O estupro imaginado?  

 

Sou uma viúva-negra a prantear o que nunca 

desfrutei. A vida inteira fui deixada de lado, 

esquecida, coberta de pó, como um sapato 

velho... (...)  

Passo pelo mundo (...) como um vazio, um vazio 

revestido de um corpo... (...)  

Sou um espaço que chora não ter sido 

preenchido.
344 
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As narradoras de Coetzee explicitamente representam o corpo como o agente 

da língua, segundo Parry.345 Magda, em No coração do país, rejeita a língua paterna 

por ser uma língua da hierarquia que, segundo ela, não é “a língua que meu coração 

quer falar”346, pois espera pela “sonoridade  da voz humana.”347 Como muitas das 

narradoras de Coetzee, Magda se posiciona resolutamente como autora de sua própria 

narrativa:  “Expressei toda a minha existência com minha própria voz... escolhi a cada 

momento meu próprio destino.”348 Em outra ocasião, declara: “Crio-me a mim mesma 

em palavras que me criam.”349  

A loucura aqui se situa no centro da narrativa. Poyner 350 diz que Coetzee entra 

na consciência de Magda, mulher que mora numa fazenda no centro do Karoo, na 

África do Sul, que habita a física e textualmente precária posição de opressora, posto 

que é a branca colonizadora e, ao mesmo tempo, de oprimida, posto que é mulher. 

Nessa narrativa vê-se a preocupação com a luta psíquica da narradora por sua 

identidade. A protagonista funciona simbolicamente como autora de sua vida.  É 

resistindo e então sucumbindo a escrever que Magda luta contra o espectro da 

razão351 que a oprime. Render-se a esse espectro significa submeter-se ao 

patriarcalismo e à história literária sul-africana que a dominam. Em sua procura pelo 

autoconhecimento, sua estabilidade psicológica é ameaçada pelo encontro colonial, 

principalmente por sua interação com Hendrik e Anna, que são negros. Ela é o tipo de 

narradora em quem não se pode confiar (unrealiable narrator). Coetzee usa esse 
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recurso outras vezes, como em Eugene Dawn em Terras de Sombras. Magda descreve 

cenas insanas incessantemente, dando-lhes várias versões a cada vez. Ela é, segundo 

Poyner, efetiva, literal e literariamente louca.352 Barthes353 afirma que não podemos 

ceder aos caprichos ou à vontade do autor nem aos efeitos que este deseja. Vemos 

que em No coração do país as categorias do real e do literário estão irrevogavelmente 

entrelaçadas, uma dando significado à outra. Poyner354 explica que, em sua luta para 

recuperar a sanidade, Magda é confrontada com uma dupla obrigação: como um 

personagem de um livro, ela precisa se representar através da escrita se ela quiser 

afirmar sua autonomia, mas fazer isso significa sujeitar-se ao discurso, que nessa 

narrativa é sempre patriarcal, assim como colonialista. Ainda segundo Poyner,355 a 

dualidade da loucura é possível pela leitura dos silêncios na fala psicótica de Magda e 

na história literária na qual ela é colocada. O nome Magda é ouvido apenas na segunda 

metade do livro, após ela implorar a Anna que pronuncie seu nome. A personagem 

ilustra a necessidade de encontrar significado até onde ele não existe, e representa a 

relação entre pai e filha no desenvolvimento de uma criança, e que é primordial na 

narrativa. Este paradoxo entre significado e não significado é sobretudo indicador da 

condição instável de Magda – tanto literal como literária – e é parcialmente sua 

construção como louca que permite a Coetzee realizar isso. Magda não preenche os 

requisitos da mulher sul-africana, e sua solteirice serve para exagerar sua 

marginalidade numa sociedade altamente patriarcal, cujas expectativas colocam as 

                                                
352 Poyner. J. M. Coetzee and the paradox of postcolonial authorship, p. 33. 
353 Cf. Barthes. O rumor da língua.  
354

 Poyner. Op. cit., p. 34. 
355 Ibid. 
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mulheres nas posições de esposas e mães. Ainda citando Poyner,356 Magda se sente 

alienada pelas relações (sexuais) que ela imagina terem sido construídas entre seu pai 

e a nova esposa, entre os empregados negros Hendrik e Anna, entre seu pai e Anna: 

“foram traçadas as linhas, estou excluída da comunhão”.357 Ela vivencia fantasias: “Sou 

menina outra vez”; 358 desejo pelo pai;359 desejos de se transformar em mulher: 

“preciso de um homem, preciso ser coberta para me transformar em mulher”;360 e 

desejo pelo outro, representado por Hendrik.361 As críticas ao patriarcalismo e ao 

colonialismo estão presentes por toda a narrativa e o entendimento da situação de 

Magda ajuda a compreender a hierarquia de opressões que ela sofre: a das mulheres, 

a dos colonizados, assim como a de louca. A narrativa se inicia com a definição, 

segundo Magda, dos “antagonistas”,362 o pai e a nova esposa. Aqui já se pode entrever 

uma ruptura das relações familiares. Vê-se a opressão que ela sofre por ter que fazer o 

trabalho das mulheres, em diversas ocasiões: ferver a água para o banho do pai,363 

cozinhar,364 lavar a louça,365 cerzir as meias do pai366, limpar o assoalho da casa, varrer 

e encerar,367 lavar a roupa, passar, dobrar e pendurar,368 consertar os botões dos 

                                                
356 Poyner. J. M. Coetzee and the paradox of postcolonial authorship, p. 35. 
357 Coetzee. No coração do país, p. 70. 
358 Id, p. 69. 
359 Id, p. 15. 
360 Id, p. 114, 132. 
361 Id, p. 145, 149. 
362 Id, p. 5. 
363 Id, p. 15.  
364 Id, p. 21, 31. 
365 Id, p. 71. 
366 Id, p. 25. 
367

 Id, p. 154. 
368 Id, p. 124-125. 
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sapatos369, etc. E observam-se também suas tentativas de opressão sobre os 

empregados.370 Magda acredita que é como um espaço:  

 

Sou um espaço que chora não ter sido preenchido. (...) Existo em meio a 

coisas, sou uma moça do campo que vive no tumulto da natureza, (...) 

consciente inclusive de que há um buraco entre minhas pernas que jamais foi 

preenchido, o qual conduz a outro buraco jamais preenchido. Se não passo de 

um zero, às vezes me convenço de que há de ser porque sou mulher.
371

 

 

Em Poyner,372 vemos que através de sua relação com Hendrik, Magda é incapaz 

de conciliar suas necessidades de mulher com sua posição de colonizadora. Ela luta 

para definir os limites de seu próprio eu quando rejeita a explicação de Hendrik, que 

alega que por ser racialmente marginalizado, ele e Anna serão punidos pelo 

assassinato do pai da patroa.373 Ela tenta se diferenciar dos outros brancos: “Acha 

mesmo que eu o entregaria à polícia? Acha que não tenho caráter para reconhecer 

minha culpa? (...) Eu não sou apenas mais uma mulher branca, eu sou eu! Sou eu, não 

uma qualquer. Por que hei eu de pagar pelos pecados alheios?”374 Através da 

desconstrução da “negritude”, continua Poyner,375 No coração do país critica a 

obsessiva categorização racial que ocorrera durante o apartheid, pensando o racismo 

como inerente à ideologia colonialista, o que, em parte, serve para obscurecer as 

motivações econômicas atrás da vontade de colonizar. Vemos, na narrativa, a 

negritude como característica biológica, mas que descreve Magda acima de tudo, pois 

                                                
369 Coetzee. No coração do país, p. 139. 
370 Id, p. 90. 
371 Id, p. 57. 
372 Poyner. J. M. Coetzee and the paradox of postcolonial authorship, p. 38. 
373 Coetzee. Op. cit., p. 153. 
374

 Ibid. 
375 Poyner. Op. cit., p. 39. 

 



112 

 

 

 

 

ela constantemente usa a cor negra para se descrever por todo o livro, desconstruindo 

sua condição de branca: “Sou uma virgem negregada e miserável, e minha história é 

minha história, mesmo que se trate de uma história grosseira negra cega idiota 

miserável, ignorante de seu significado...”376 “o Anjo de Preto.”377  Ela é também a 

mortal viúva negra,378 tecendo sua teia ao redor de si mesma, lamentando que “de 

tanto usar negro, tornei-me um negro ser,”379 “de preto durante o dia, assim me 

visto,”380 Ela descreve Hendrik declamando “pesadas palavras negras”381 quando não 

tem mais dinheiro para pagar-lhe o salário. Sua psicose distorce a dominância que a 

cor branca lhe confere. Assim, continua Poyner,382 a loucura não apenas a coloca do 

outro lado da feminilidade, e particularmente, junto com sua solteirice, qualquer 

autoridade que ela tenta dar a sua história é corrompida por ser o produto da psicose. 

As duas “mortes” de seu pai (no primeiro relato ela alega tê-lo matado com um 

machado,383 e no segundo com uma arma,384 entretanto ele reaparece ao final da 

narrativa como um velho decrépito) e o “estupro” por Hendrik385 (ensaiado cinco vezes 

e sempre sujeito a dúvidas) são duas inconsistências de sua história. A cena do estupro 

lança alguma luz sobre a dupla significação da loucura no texto, sobre o estado da 

mente de Magda assim como da instabilidade textual. Isso tudo junto serve para expor 

o que se pode chamar de loucura da “civilização”.  

                                                
376 Coetzee. No coração do país, p. 10. 
377 Ibid. 
378 Id, p. 56. 
379 Id, p. 126. 
380 Id, p. 31. 
381  Id, p. 136. 
382 Poyner. J. M. Coetzee and the paradox of postcolonial authorship, p. 39. 
383 Coetzee. Op. cit., p. 18. 
384

 Id, p. 82. 
385 Id, p. 137, 138, 139, 140, 144. 
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Os críticos se dividem a respeito do significado do estupro.  Atwell386 

argumenta que a representação das diferentes versões sugere a fantasia colonialista e 

que, aparentemente, com as sucessivas versões da cena de estupro, a violência do 

estuprador diminui e a aceitação da vítima aumenta.  O sentido de Magda como vítima 

é certamente reforçado pela repetição que serve para intensificar a impressão de 

penitência. Já Attridge387 interpreta as cenas como estupro, mas alega que, por 

representá-lo repetidamente, Magda perde credibilidade: sua história pode ser ou não 

autêntica, entretanto, a crise está instalada, pois há uma inversão nas relações de 

poder entre o homem negro e a mulher branca. O que parece ficar claro, porém, diz 

Poyner,388 é a fantasia colonial do estupro do negro sobre a branca, uma ansiedade 

patológica dos brancos na África do Sul até os dias de hoje. Assim como as versões se 

posicionam umas sobre as outras, o que parece um sintoma do crescente conflito 

entre estuprador e estuprado, de fato o estupro parece seguir a fantasia de Magda. As 

palavras de Hendrik se traduzem em sugestivos comentários grosseiros: “Tire a 

roupa”,389 “Aguente firme”,390 “Todo mundo gosta disso.”391 As cenas também 

demonstram a inexperiência de Magda, e em cada ocasião ela imagina se está 

sofrendo alucinações, dando peso à ideia de que os estupros são produto de uma 

mente instável e constituem um texto que reflexivamente reconstrói a fantasia 

colonial. Magda acredita que Hendrik a estupra para procurar retribuição pelo pai dela 

ter tido relações sexuais com Anna e também por querer subjugá-lo na relação 

                                                
386 Cf. Atwell. J. M. Coetzee: South Africa and the Politics of Writing.  
387 Cf. Attridge. J.M. Coetzee and the Ethics of Reading: literature in the event.  
388 Poyner. J. M. Coetzee and the paradox of postcolonial authorship, p. 39. 
389 Coetzee. No coração do país, p. 138. 
390
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colonial. Ao contrapor o estupro de Lucy ao de Magda, vemos que nos dois casos há 

posições historicamente assumidas, como a dos negros que desejam vingança contra 

uma violência secularmente a eles impetrada. Nos dois casos, os estupradores são 

negros, e as duas moças ocupam a posição do branco colonizador. São donas de terra, 

são as patroas que, uma vez isoladas, se tornaram presas fáceis de serem vitimizadas 

com maior certeza de impunidade.  

A história de Magda contém todos os ingredientes edipianos aliados às 

fantasias coloniais de desejo, medo e inveja que são efetivamente realizadas em 

Desonra. Segundo Poyner,392 a narrativa de Magda sobre o retorno do pai recém-

casado pela segunda vez e a chegada imaginada de Hendrik com sua noiva colocam 

Hendrik na posição da figura paterna para ela e, por isso, mantém o desejo da filha 

pelo pai da teoria psicanalítica, mas também inverte as hierarquias colonialistas 

racistas ao representar o negro subjugando a patroa branca. As narrativas de Magda 

registram uma mudança na dinâmica da relação patrão/empregado. Hendrik e Anna 

ganham a “posse” da fazenda e de Magda. No caso de Magda, isso é realizado através 

do estupro, que sempre permanece sujeito à dúvida. Afirma Poyner393 que o corpo da 

mulher branca neste romance é percebido pela vítima como uma mercadoria dentro 

de um sistema patriarcal de troca. As mulheres nessas narrativas coloniais foram 

codificadas dentro de um sistema historicamente patriarcal de retribuição, vingança e 

reparação. Como os senhores coloniais frequentemente estupravam as empregadas e 

escravas negras, a natureza da relação entre o pai de Magda e Anna, a quem Hendrik 

espanca quando descobre a traição, é lugar comum. O que distingue a representação 

                                                
392 Poyner. J. M. Coetzee and the paradox of postcolonial authorship, p. 39. 
393 Id, p. 41. 
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da loucura nesse texto é a consciência de Magda como autora da narrativa de sua vida: 

embora sempre deslocada, a narrativa anuncia sua ficcionalidade como texto. Magda 

não é somente literalmente controlada sob a autoridade patriarcal, mas é controlada 

literariamente como uma personagem de um texto, tanto pelo autor como pela 

narrativa. Mais que isso, ela luta com sua própria autoridade como autora:  

 

Nesta casa a que o destino deu forma de H, passei a vida inteira num teatro 

de pedra e sol, cercado por quilômetros de arame, errando de quarto em 

quarto... (...) Depois nos recolhemos para dormir, para sonhar alegorias de 

desejos frustrados, as quais temos a bem-aventurança de não saber 

interpretar.
394

  

 

 

Magda resiste a esses papéis de solteirona colonial e de escritora tanto na sua 

dupla função de entidade “real” como “literária”, mas, no final, ela e o texto registram 

a falha a essa resistência. A consciência de sua ficcionalidade a leva mais e mais em 

direção a sua loucura.  Glenn395 sugere que jogo do eu-narrador e do eu-sujeito é um 

dos jogos estilísticos da narrativa e, sendo assim, uma falha na decodificação desse 

jogo significa uma falha de alcançar o que Coetzee está fazendo. Rody396 reconhece a 

complexidade da construção de Coetzee ao criar em Magda talvez a melhor porta-voz 

para as armadilhas da linguagem em uma pessoa ou um texto.  

O romance facilita o debate ético e político ao fornecer ao leitor uma 

autonomia interpretativa através da ambiguidade: o leitor precisa tomar para si a 

responsabilidade de construir uma versão dos acontecimentos e de dar sentido à 

                                                
394 Coetzee. No coração do país, p. 7, 8.  
395

 Glenn.  “Game Hunting in In the Heart of the Country”, p.  120–37. 
396 Rody. “The Mad Colonial Daughter’s Revolt: J. M. Coetzee’s In the Heart of the Country”, p. 157-80. 
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história de Magda. O leitor tem que decifrar a narrativa, mas também precisa 

reconstruir o que não foi dito, os silêncios. A numeração dos parágrafos demonstra a 

escrita de um diário, fato confirmado por Magda: “Eu sou uma solteirona com um 

diário trancado”,397 ela lamenta. A verdade de sua confissão, naturalmente, é lançada 

em dúvida porque sua narrativa sugere uma psicose. Aparentemente ela quer dar 

ordem à história de sua vida, concebendo-se como uma imagem-espelho, acreditando 

que ela vai morrer “no coração do país a menos que ela tenha pelo menos um ralo 

motivo para seguir vivendo.”398 A consciência da narrativa explica por que escrever lhe 

faz respirar: ela está obviamente morrendo de tédio e, ao mesmo tempo, como sujeito 

de um discurso colonialista e patriarcal, ela está presa em sua própria história. 

Trabalhando contra as convenções, os números na verdade indicam uma falta de 

ordem ou racionalidade. A própria Magda vivencia falhas de memória: “Um dia deve 

ter passado aqui... o dia em que meu pai adoeceu irrecuperavelmente... Eu suspeito 

que o dia foi o dia em que eu estava ausente...399 A passagem do tempo deve ser 

quebrada em pedaços menores e mais maleáveis, tanto para Magda como para o 

leitor. É irônico que o dia em que ela estava ausente é justamente o dia em que algo 

acontece. Poyner400  argumenta que Magda, por um lado, acredita não ser capaz de se 

livrar do processo de criar ficções ou de se tornar uma ficção: “Eu invento tudo para 

que tudo possa me inventar. Eu não posso parar agora...”401 e, por outro, a narrativa 

indica que ela é a autora simbólica de seu texto, como “uma poetisa da 

                                                
397 Coetzee. No coração do país, p. 8. 
398 Id, p. 34. 
399 Id, p. 87-88. 
400
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interioridade”,402 que luta pela autonomia de sua história, que deveria ter “um 

começo, um meio e um fim”.403 Assim, continua Poyner,404 dividida, Magda é 

opressora e oprimida: opressora pois foi concebida por um conceito em que a autoria 

significa posse e domínio, mas oprimida porque como personagem da história ela é 

dominada e marginalizada. Assim, o mesmo e o outro. Essa é a sua sina. Ela luta para 

se libertar da escrita e de ser escrita, numa necessidade constante de se autoafirmar: 

“Eu sou eu.”405 À medida que a narrativa chega ao fim, supostamente abandonada 

pelos empregados, ela imagina se comunicar com as “máquinas no céu”: “Tendo 

falhado em fazer meus gritos serem ouvidos, em me voltei para a escrita”.406   Ela tece 

e desmancha a trama que conta: “Hoje papai trouxe a noiva para casa. (...)  Meu pai 

estava de fraque preto e cartola, a noiva, com um chapéu de sol e um vestido branco 

justo na cintura e no pescoço. Mais detalhes eu não posso dar, a menos que minta, 

pois não os vi.”407 As vozes que ela ouve das máquinas voadoras configuram a crise do 

espaço patológico em que ela reside: “Elas me acusam, se bem as entendo, de 

transformar a vida numa ficção, por puro tédio.408 Sua vida é caracterizada por uma 

falta de realização e ela se encontra num permanente estado de espera, aprisionada 

em sua condição.  

Vemos, então, que Magda é mais uma vítima da sociedade patriarcal em que 

vive, subjugada pelo sistema colonial em que a hegemonia masculina dita suas regras a 

mulheres, cuja posição é considerada subalterna. Contudo, ela não é apenas vítima: 

                                                
402 Coetzee. No coração do país, p. 38.  
403 Id, p. 46.  
404 Poyner. J. M. Coetzee and the paradox of postcolonial authorship, p. 43. 
405 Coetzee. Op. cit., p. 153. 
406 Id, p. 144. 
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como filha do patrão, ocupa o lugar de colonizadora e patroa, uma posição acima dos 

negros empregados que a servem; porém, tenta eliminar as diferenças sociais entre 

eles, principalmente com Anna e Hendrik. Ela nunca se sentirá à vontade em um 

mundo que segrega as pessoas. A ela, só resta continuar narrando, brincando com 

ideias de viver perto das pessoas que a rodeiam, enquanto na realidade vive numa 

solidão insuportável e num isolamento cruel. 

Cabe, por fim, mais uma reflexão. Por que Magda, personagem tão 

verborrágica, se insere no capítulo que aborda o silenciamento? Se ela narra sua vida 

em diferentes versões repetidas vezes, como afirmar que silencia em algum 

momento? Verificamos que, desde o início do livro “No coração do país”, na verdade, 

na primeira página, Magda é retratada como uma narradora não confiável. 

Assim, ao colocar Magda na posição de narradora não confiável, Coetzee nos 

deixa à vontade para desconfiar de toda a narrativa que se segue. Podemos então nos 

questionar se Magda narra mesmo sua vida para alguém, ou se tudo faz parte de uma 

mente delirante. Podemos ter certeza de onde estamos pisando, uma vez que estamos 

adentrando o território desconhecido da mente humana? Seria uma narrativa 

verdadeira ou tudo seria fruto da imaginação? Até que ponto ela narra memórias 

reais? Será uma narrativa ou tudo se passa em sua mente? É fala ou silêncio? Não 

podemos aqui sequer fazer alguma afirmação, visto que não há certeza de nada. Tudo 

pode ser mesmo uma narrativa do delírio. Ou não. 

 

 

x-x-x-x-x-x 
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Capítulo 3 

 

Assim falou a memória 

 

Como um caminhante entro em um moinho, 

escuro e abandonado, e de súbito as tábuas do 

chão, apodrecidas de umidade, cedem sob meus 

pés e arremetem-me nas rápidas águas do 

moinho; no entanto, sendo isso (um caminhante 

em um moinho) sou também não-isso; nem é um 

contágio o que vem continuamente a mim, nem 

uma peste de ratos, nem espadas flamejantes, 

mas outra coisa. Sempre não é o que eu digo, 

mas outra coisa. Daí as palavras que escrevi 

acima: não fomos feitos para viver assim. Só  

almas extremas foram destinadas a viver assim, 

onde as palavras cedem sob seus pés como 

tábuas podres... 409 

 

 

A memória fala alto nas obras de Coetzee. Tudo é memória, tudo é passado, 

tudo é lembrança: seus personagens são movidos pela memória – suas próprias ou de 

outros, como é o caso de Michael, de Vida e Época de Michael K, que corre atrás da 

                                                
409 Coetzee. Elizabeth Costello: oito palestras, p. 250-251. 



120 

 

 

 

 

fazenda onde sua mãe teria supostamente nascido.410 Ele não persegue uma memória 

sua, mas da mãe: é como se ele não tivesse memória, ou não quisesse se lembrar 

delas, ou preferisse esquecê-las para correr atrás de um sonho, o sonho de viver num 

pedaço de terra que não era seu, mas que poderia ser. Já em No coração do país, 

vemos em Magda uma vida feita de memórias, constantemente recontadas em 

diferentes versões – não se sabe qual delas é a verdadeira, se existe uma verdadeira, 

se todas as versões são inventadas e, consequentemente, falsas, ou se todas as 

versões são realmente verdadeiras. Ela vive de memórias, contando e recontando sua 

vida em uma ficção ininterrupta. Na verdade, é uma prisioneira de suas memórias – 

sejam elas reais ou fantasiadas. Lucy, de Desonra, por outro lado, tem medo de suas 

memórias e decide enterrá-las para não se recordar do trauma sofrido: prefere 

esquecer, pular essa etapa de sua vida, que traz tanto sofrimento e que não consegue 

sequer relatar. Assim, vemos que Coetzee explora a memória na condição e na alma 

humanas, penetrando na mente de seus personagens e revelando o que os torna 

humanos. E oferece a seus leitores personagens solitários, sem ditar soluções, apenas 

pontuando problemas e deixando que o leitor tire suas próprias conclusões. 

 

 

Esquecer para viver  

 

Sou uma pessoa morta e ainda não sei o que me 

trará de volta à vida.
411 

 

                                                
410

 Coetzee. Vida e época de Michael K. 
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A memória, segundo Le Goff,412 como propriedade de conservar certas 

informações, remete-nos em primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas, 

graças às quais o homem pode atualizar impressões ou informações passadas, ou que 

ele representa como passadas. Gagnebin413 questiona o que se manifesta na nossa 

preocupação com a verdade do passado, por que fazemos questão de estabelecer a 

história verdadeira de (...) uma personalidade. Aparentemente, é o que move David ao 

querer que Lucy declare a verdade dos fatos que sofrera, ou seja, do estupro a que 

fora submetida. Talvez ele, como Gagnebin sugere, entenda que “é necessário lutar 

contra o esquecimento e a denegação, lutar, em suma, contra a mentira”.414 O 

interessante é que David não parece entender que Lucy sofre tanto que não consegue 

representar essa memória em palavras: parece que a única representação possível, 

para ela, é o esquecimento. Só conseguirá viver se esquecer e, nesse caso, não 

podemos considerar esse esquecimento como uma forma de resistência, mas como 

um meio de sobrevivência, pois ela só sobreviverá se esquecer. E, além de esquecer, 

perdoar e aceitar. Temos aqui uma alegoria da situação pós-apartheid na África do Sul. 

A única maneira de se viver em paz seria perdoar, aceitar e esquecer, pois 

aparentemente, só o perdão resgata a vida nesses casos. Segundo Ricoeur, toda 

narrativa precisa explicar, explicar para ser legível, para afetar o campo da vida.415 

Ricoeur  afirma que o intérprete não deve estar fora da vida, do texto, da história para 

descobrir, significar, representar o mundo. Assim se inscreve em sua obra a voz da 

                                                
412 Cf. Le Goff.  História e memória, p. 423. 
413 Gagnebin. Lembrar escrever esquecer, p. 38. 
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narrativa que pretende dar conta do tempo vivido.416 O ato de representar, para o 

filósofo francês, necessita ainda de outro elemento: a pergunta “por quê”.417 A 

pergunta leva o narrador a caminhos variados, porque a memória, a verdade, a narrativa, 

o esquecimento, estão sob a custódia humana e, dessa maneira, sob os modos de 

representar o passado, de compreendê-lo e explicá-lo. A narrativa é inscrita também a 

partir de um compromisso com a verdade e, quando se situa além da verdade, é um gesto 

interpretativo, e tal interpretação é uma leitura que vem sendo (in)formada por 

memórias já constituídas, memórias coletivas ou individuais. Para Ricoeur, a 

representação seria a maneira pela qual se cria e narra o passado, problematizando-o. 

As narrativas, para o filósofo francês, somam no seu campo aquilo que a pré-

configuram, configuram e reconfiguram.  O pensamento desse autor não se encerra no 

ato de representar, de escrever os ditos do passado, a re-figuração vem ser 

exatamente o momento fundamental da narrativa, quando esta se torna um mundo 

aberto à poética do leitor, quando a voz narrativa junto ao leitor negocia o mundo. 

Quando o autor pensa a narrativa enquanto organização e representação de um 

passado, enfatiza que tal significação é a materialização de certos procedimentos e 

escolhas, de dados arquivamentos de memórias coletivas e/ou individuais e de dados 

esquecimentos. Quando a narrativa é entregue ao leitor, porém, este re-figura o texto, 

construindo, assim, a poética, que é o campo de abertura a novos sentidos e 

significados. A narrativa é um ponto de interseção entre os procedimentos que a 

precedem, que a configuram e a refiguram. Contudo nos perguntamos se é possível 

representar sem narrar, como faz Lucy. Como fazer da ausência narrativa uma nova 
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narrativa? Como narrar, senão através do silêncio, o trauma? Selligman-Silva418 vê a 

necessidade absoluta do testemunho, que se apresenta como condição de 

sobrevivência. Temos a necessidade de contar aos outros sobre nossa vida, de fazê-los 

participantes de nossa história. Alega Selligman-Silva419 que o testemunho é uma 

“atividade elementar”, no sentido de que dela depende a sobrevida daquele que volta 

de uma situação radical de violência que implica esta necessidade, ou seja, “que 

desencadeia esta carência absoluta de narrar”. Falando sobre como narrar o 

inenarrável, ele continua, dedicando especial atenção para a questão da 

impossibilidade da narração, afirmando que “sem testemunho, evidentemente, não se 

constitui a figura da testemunha”.420 Selligman-Silva explica: “O trauma é caracterizado 

por ser uma memória de um passado que não passa.”421 Na situação testemunhal, o 

tempo passado é tempo presente, pois o testemunho se dá sempre no presente.422 

Abordando a questão da representação, ele cita Hélène Piralian,423 para quem “a 

simbolização do evento implica a (re)construção de um espaço simbólico de vida” e 

que “esta simbolização deve gerar uma re-temporalização do fato antes 

embalsamado”,424 colocando-o junto aos demais fatos da vida. Piralian destaca que 

esse simbolizar adquire nova dimensionalidade, pois “a linearidade da narrativa, suas 

repetições, a construção de metáforas, tudo trabalha no sentido de dar essa nova 

dimensão aos fatos antes enterrados. Conquistar essa nova dimensão equivale a 

                                                
418 Cf. Selligmann-Silva. Narrar o trauma, p. 66. 
419 Ibid.  
420 Id, p. 67. 
421 Id, p. 69. 
422 Ibid. 
423 Piralian, H. Genocidio y transmisión. México/Buenos Aires: Fondo de Cultura, in Selligmann-Silva. 
Narrar o trauma, p. 69. 
424 Selligmann-Silva. Op. cit, p. 69. 
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conseguir sair da posição do sobrevivente para voltar à vida. Significa ir da sobrevida à 

vida.”425 É claro que essa simbolização nunca é integral, pois algo da cena traumática 

sempre permanece incorporado na vítima, que várias vezes se pergunta sobre a 

realidade dos fatos que viveu. Para quem sobrevive sempre há um estranhamento do 

mundo, advindo do fato de ter morado do outro lado do campo simbólico. E esse 

estranhamento está vinculado ao tema da irrealidade dos fatos vividos e da 

consequente (in)verossimilhança dos mesmos. Dessa maneira, Selligmann-Silva diz que 

“assim, a imaginação apresenta-se como meio de enfrentar a crise do testemunho”,426 

crise essa que tem origem na incapacidade de testemunhar, de imaginar aquela 

realidade e da necessidade de narrar como meio de sobrevivência. Diz ainda que “a 

imaginação é chamada como arma que deve vir em auxílio do simbólico para enfrentar 

o buraco negro real do trauma. O trauma encontra na imaginação um meio para sua 

narração. E a literatura é chamada diante do trauma para prestar-lhe serviço.”427 E 

continua, afirmando que “todo testemunho é único e insubstituível”, pois “anuncia 

algo excepcional”.428 Contudo, a fragmentação dos fatos reais emperra a tradução 

para o simbólico. A literalidade da cena traumática e o achatamento de suas imagens 

travam a simbolização, o que torna a passagem para o imaginário desejável e de certa 

forma terapêutica, mas podemos questionar até aonde vai esse imaginário, se passa 

pela verdade dos fatos ou se é mero produto da imaginação. O testemunho teria então 

um lado verdadeiro e outro falso, ajudado pelo imaginário? O testemunho poderia ser 

                                                
425 Piralian, H. Genocidio y transmisión. México/Buenos Aires: Fondo de Cultura, in Selligmann-Silva. 
Narrar o trauma, p. 69. 
426 Selligmann-Silva. Narrar o trauma, p. 70. 
427
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um falso-testemunho quando agregado à imaginação? Pessoas que sofrem um trauma 

e não conseguem narrar o acontecido parecem partilhar da vontade de não dar seu 

testemunho, de tentar esconder a todo custo o que aconteceu, de camuflar uma 

realidade dura demais. Embora o testemunho seja uma forma de reescrever o 

passado, dando-lhe uma nova versão mais pacificada porque mais distante, pessoas 

como Lucy simplesmente não conseguem fazer uso dele: “Lucy está fechada em si 

mesma, não expressa nenhum sentimento, não demonstra interesse por nada à sua 

volta. (...) Lucy passa hora após hora na cama, olhando o vazio ou folheando revistas 

velhas...”429 Não quer e não consegue narrar o acontecido, pois sente vergonha, diz 

David: “Prefere esconder a cara, e ele sabe por quê. Porque está em desgraça. Porque 

sente vergonha. Foi isso que os visitantes conseguiram; foi isso que fizeram com essa 

jovem moderna, confiante.430  Não aplica a imaginação à situação que vivera porque 

não quer mais imaginar, pois não há como imaginar o inimaginável, por isso prefere o 

mutismo. Halbwachs explica que “fazemos apelo aos testemunhos para fortalecer ou 

debilitar, mas também para completar, o que sabemos de um evento do qual já 

estamos informados de alguma forma, embora muitas circunstâncias nos pareçam 

obscuras. Ora, a primeira testemunha, à qual podemos sempre apelar, é a nós 

próprios".431 Ainda que Lucy não deseje se lembrar do horror do fato acontecido, 

David constantemente fala sobre o assunto, pois quer que ela denuncie os bandidos 

que o perpetraram. Continua Halbwachs, dizendo que “nossas lembranças 

permanecem coletivas, e elas nos são lembradas pelos outros, mesmo que se trate de 

                                                
429 Coetzee. Desonra, p. 132. 
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431 Halbwachs. Memória coletiva, p. 25. 
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acontecimentos nos quais só nós estivemos envolvidos, e com objetos que só nós 

vimos”.432 Assim, por mais que Lucy tente esquecer, não consegue superar o fato. 

Além disso, é constantemente lembrada por seu próprio pai sobre o que lhe 

acontecera. A lembrança do que sofrera concerne exclusivamente a ela, e ela não está 

disposta a compartilhar isso com ninguém. Uma dor que não consegue ser liberada a 

angustia, atormenta e corrói. A sensação é a de que “ninguém pode fazer nada já que 

nos confundimos com a dor e que a dor não pode destruir a si mesma."433 

Desse modo, o testemunho não pôde acontecer e estabelecer sua tentativa de 

criar pontes entre ela e a realidade, ou entre ela e a sociedade. O discurso ficou 

estancado. A palavra se ausenta quando só o medo permanece. Aquilo que Lucy 

vivenciou não poderia jamais ser assimilado por palavras. Existe uma impossibilidade, 

para a linguagem cotidiana, de assimilar o choque, o trauma, “porque este, por 

definição, fere, separa, corta ao sujeito o acesso ao simbólico, em particular à 

linguagem”,434 diz Gagnebin. Ao sofrimento indizível, o silêncio vem como única 

resposta possível.  

 

 

 

 

 

 

                                                
432Halbwachs. Memória coletiva, p. 26. 
433
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434 Gagnebin. Lembrar escrever esquecer, p. 40. 
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Recordar é viver  

 

Tudo é permitido aqui. Nada se pune. Tudo está 

esquecido à perpetuidade. Deus nos esqueceu e 

nós nos esquecemos de Deus. Não há aqui 

nenhum amor por Ele e ninguém espera que se 

lembre de nós. O fluxo cessou. Somos os 

náufragos de Deus, assim como o somos da 

história. Essa é a origem de nosso sentimento de 

solidão. No que me diz respeito, não desejo estar 

no centro do mundo, só desejo me sentir em 

casa no mundo, como em casa se sente o mais 

vil dos animais. Menos, muito menos que tudo 

ma satisfaria: para começar, uma vida não 

mediada pelas palavras: essas pedras, esses 

arbustos, este céu experimentado e conhecido 

sem perguntas; e um sereno retorno ao pó.435 

 

 

 

Sempre prisioneira das palavras, Magda, de No coração do país,  luta para se 

ver livre: sua história, ainda que direcionada ao outro, na verdade é um monólogo, 

mais que um diálogo, conotando sua luta com as palavras. Seu lugar na narrativa é 

paradoxal, pois que ela usa a língua como expressão primeira de tudo o que lhe passa 

pela cabeça e de tudo o que viveu (ou pensa que viveu) e, ao mesmo tempo, é 

prisioneira dessa mesma língua, ou pelo menos explica isso:  

 

 

Meus lábios estão fatigados, explico, querem descansar, estão exaustos de 

tanto do que tiveram que articular desde que eram bebês, desde que lhes foi 

revelado que havia uma lei, que já não podiam continuar simplesmente 

abrindo-se para dar caminho aos longos aaahs que, se é que me contam a 

verdade, sempre lhes bastaram, expressão suficiente do que quer que se 

precise exprimir (...). Estou farta da obediência a esta lei. (...) A lei me 
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aprisionou a garganta, digo e não digo, invade-me a laringe, uma das mãos em 

minha língua, a outra em meus lábios.
436

  

 

 

Ela habita o espaço entre a loucura e a escrita:  

 

Porventura, se eu falasse menos e me entregasse mais às sensações, 

conheceria o arrebatamento. Quem sabe, por outro lado, se eu parasse de 

falar, entraria em pânico, perdendo o controle do mundo que melhor 

conheço.437 

 

 

Ela também ocupa as posições de “eu” e “você”, fala e responde a si mesma, 

pois não dialoga com ninguém. E nesse espaço ela luta para imprimir significados a si 

mesma e a sua história:  

 

Houve um tempo em que eu imaginava que, se falasse muito, durante muito 

tempo, teria a revelação do que significa ser uma solteirona azeda no centro 

de lugar nenhum. (...) Ansiando por formular palavras que me traduzam no 

país do mito e do herói, cá estou ainda... E sem libertação, qual é o sentido de 

minha história?438 

 

Contudo, toda essa narrativa que Magda constrói de si mesma e de sua vida 

não parece valorizar sua história. Ela sempre se coloca numa posição submissa aos 

homens: “Uma mulher não pode fazer uma coisa do nada”;439 assim como em: “Sou 

tão só e mulher!”440 Em várias ocasiões, demonstra que gostaria de ter nascido 

homem – “Eu devia ter nascido homem...”441 – para ter tido a chance de viver uma 

vida diferente, e isso só mostra que ela, além do pai assassinado, também é uma 

                                                
436 Coetzee. No coração do país, p. 111. 
437 Id, p. 103-104. 
438 Id, p. 9-10. 
439 Id, p. 155. 
440
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vítima nessa história. Vítima da solidão, ela confessa: “A excessiva miséria, a solidão 

excessiva nos transformou em animais. Estou perdendo toda a perspectiva 

humana”,442 talvez numa tentativa de justificar seus atos insanos. Precisa 

desesperadamente de pessoas, de um homem para ser inteira: “(...) preciso de um 

homem,  (...) preciso ser coberta, para me transformar em mulher.”443 Ela afirma: “Se 

sou um emblema, sou um emblema.”444 E mais tarde diz que “[e]sse monólogo do eu é 

um labirinto de palavras cuja saída só encontrarei quando outra pessoa me oferecer 

um novelo condutor.”445  Aqui ela claramente apela para alguém (pode ser o próprio 

Coetzee, ou um outro personagem, ou o leitor) lhe dar uma resposta. Ela mesma se 

considera tão sozinha que escreve para as vozes lerem: “CINDRLA ES MI, QUIERO UM 

AUTR, SON ISOLADO”446, referindo-se a si mesma como Cinderela, o arquétipo da 

vítima secular, enquanto “AUTR” provavelmente refere-se ao outro, a um outro, a 

alguém que a salve daquela solidão, em que vive isolada no fim do mundo. 

Bosi propõe que a memória possui um caráter pessoal, familiar, grupal e social, 

pois ela é psicossocial.447 Apesar disso, podemos conceber que as recordações são 

diferentes entre os indivíduos porque as experiências de vida são individuais e as 

combinações com os quadros sociais são diferenciadas entre os indivíduos. Ainda para 

Bosi, os idosos são guardiães da memória social, pois atravessaram vários momentos 

históricos e vivenciaram o avançar das décadas, acompanhando a evolução do tempo 

                                                
442 Coetzee. No coração do país, p. 72. 
443 Id, p. 114. 
444 Id, p. 16.  
445 Id, p. 24. 
446
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e do pensamento.448 Para os idosos, o ato de rememorar, antes de uma atividade 

mental, é um exercício de viver. O passado, que é retomado pelo ato de rememorar, 

pode não ser um elemento de fuga da velhice, mas um momento para repensar os 

rumos da vida e refletir a respeito do futuro. No entanto, Magda, já uma velha –  “sou 

de fato uma velha malvada e louca”449 –, não fez as pazes com seu passado: “Certas 

coisas parecem ser irrecuperáveis. Talvez isso prove a realidade do passado”.450 Bosi 

ressalta ainda a importância de valorizar esse olhar para o passado – olhar que observa 

que tudo o que se passou é parte importante na formação do hoje – que motiva o 

questionamento feito pelo eu.451 Além disso, a autora afirma que quaisquer que sejam 

as lembranças do passado que possamos ter – por mais que pareçam resultado de 

sentimentos, pensamentos e experiências exclusivamente pessoais – estas só podem 

existir a partir dos quadros sociais da memória, pois o convívio e a construção das 

experiências estão num plano coletivo, portanto, social.452 Contudo, Magda vive 

reclusa, cada vez mais solitária à medida que as pessoas com quem convive vão 

partindo, até o ponto em que não há mais ninguém na fazenda além dela. Então ela 

revive toda a sua vida e seu passado em exaustivas versões, cada uma delas diferente 

das outras, até o ponto de se perder: “Tudo é possível neste país fora do espaço, fora 

do tempo”.453 Perde a noção de tempo e se encontra num alheamento e numa 

confusão mental: “Verões e invernos vão e retornam. Como passam tão velozes ou 

quantos passaram não sei dizer, posto que não me ocorreu, há muito tempo, começar 

                                                
448 Coetzee. No coração do país, p. 91. 
449 Id, p. 160. 
450 Id, p. 79. 
451 Bosi. Memória e sociedade: Lembranças de velhos, p. 97. 
452

 Ibid. 
453 Coetzee. Op. cit., p. 176. 



131 

 

 

 

 

a fazer marcas numa vara nem rabiscos na parede nem a escrever um diário de boa 

renegada”.454 Sua vida passou e ela não viu. De tanto narrar ela se esqueceu de viver. 

Em seu status de autora, ainda que hesitante (“Fiz de mim própria uma inimiga”455), de 

sua própria história, ela tem consciência de seu lugar sempre deslocado na trama que 

narra: “O meio, o intermédio – isso é o que eu queria ser! Nem senhor nem escravo, 

nem pai nem filho, mas a ponte entre eles, de modo que em mim os contrários se 

devessem reconciliar.”456 Seu desejo de escapar a esse destino de extrema solidão é 

sempre frustrado, pois sempre se vê só e desamparada: “Desejo ser tomada nos 

braços de alguém, ser consolada e afagada, que me digam que já posso parar de me 

irritar.”457 Nunca chega a se sentir acolhida no ambiente familiar, do qual só lembra de 

ter sido negligenciada pelo pai ausente:  

 

Meu pai não dá atenção a minha ausência. Para ele, tenho sido uma ausência 

na vida. Por isso, em vez de ser a alma feminina da casa, sou um zero, uma 

nulidade, um vácuo diante do qual tudo desaba, uma turbulência abafada, 

cinzenta, como um vento gelado a redemoinhar nos corredores, desprezada, 

rancorosa.458   

 

Reflete sobre tudo o que vive: “Não vejo por que a história de nossa vida deva 

ser interessante.”459 Pondera que lhe falta resolução para se confrontar “com uma 

história de narrativa tão fastidiosa que bem poderia ser uma história de silêncio.”460 E 

diz: “O que me falta é a coragem de cessar de falar, para fenecer devolvida ao silêncio 

                                                
454 Coetzee. No coração do país, p. 176. 
455 Id, p. 167. 
456 Id, p. 173. 
457 Id, p. 141. 
458 Id, p. 7. 
459

 Id, p. 79-80. 
460 Id, p. 80. 



132 

 

 

 

 

de onde vim”.461 Assim, vê no silêncio o seu refúgio, mas se recusa a participar dele. 

Admite, em uma ocasião, que deseja parar com o monólogo em que se aprisionou:  

 

Quero uma cova, um buraco onde me esconder, quero tapar os ouvidos para 

esse tagarelar que flui incessantemente de mim e para mim, quero um lar 

num outro lugar, se tem que ser nesse corpo que seja ao menos em termos 

diferentes, se não há outro, muito embora haja um que eu prefira, não 

consigo deter essas palavras a menos que eu corte a garganta...
462

 

 

Segundo Le Goff, a memória humana é particularmente instável e maleável,463 

e as memórias de Magda são uma prova disso: o tempo todo, essas memórias mudam, 

ela afirma coisas e as retira em seguida, para logo depois apresentar ainda uma nova 

versão dos fatos. Coetzee se superou ao criar em Magda o protótipo do narrador não 

confiável, que desde o início afirma que não presenciou464 as cenas que tão 

minuciosamente descreve. Le Goff explica que “a memória é um elemento essencial 

do que se costuma chamar identidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma das 

atividades fundamentais dos indivíduos e das sociedades de hoje, na febre e na 

angústia.”465 Aparentemente, é isso o que Magda faz durante toda a narrativa: quer 

construir sua identidade a partir de suas memórias, quer representar algo para si 

mesma e para seu pai, quer, desesperadamente, saber qual lugar ocupa para aquele 

homem, único ente que lhe resta naquela imensidão aonde ninguém chega. Mas suas 

memórias são narradas de forma desordenada, talvez para refletir o caos que habita 

seus pensamentos. Diz Halbwachs que “a lembrança é em larga medida uma 

                                                
461 Coetzee. No coração do país, p. 80. 
462 Id, p. 142. 
463 Le Goff.  História e memória, p. 423.  
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reconstrução do passado com a ajuda de dados emprestados do presente, e além 

disso, preparada por outras reconstruções feitas em épocas anteriores e de onde a 

imagem de outrora manifestou-se já bem alterada".466 Isso é absolutamente 

verdadeiro em Magda, que mistura todas as suas lembranças em suas narrativas, a 

ponto de parecer confundir passado e presente nelas. A imaginação ocupou as lacunas 

de sua memória: em sua narrativa tudo parece merecer fé, pois uma mesma luz parece 

iluminar todas as paredes; mas as fissuras se revelam quando as consideramos sob um 

outro ângulo. Afirma ainda Halbachs que “a sociedade, obrigando-nos a medir sem 

parar a vida à sua maneira, nos torna cada vez mais inaptos para fazê-lo da nossa".467 E 

sim, Magda parece inapta a (re)ordenar sua vida através de sua narrativa confusa. Isso 

vai ao encontro do que diz Halbwachs:  

 

Não é certo então, que para lembrar-se, seja necessário se transportar em 

pensamento para fora do espaço, pois pelo contrário é somente a imagem do 

espaço que, em razão de sua estabilidade, dá-nos a ilusão de não mudar 

através do tempo e de encontrar o passado no presente; mas é assim que 

podemos definir a memória; e o espaço só é suficientemente estável para 

poder durar sem envelhecer, nem perder nenhuma de suas partes.468  

 

Então as memórias de Magda se confundem todo o tempo, pois nela estão 

atrelados, lado a lado, passado e presente, desordenadamente. 

Ao final da vida, já velha, revela o amor que sente por aquela região onde 

nascera: “Estou corrompida até os ossos pela beleza deste desamparado mundo”.469 

Assim como Coetzee, que tem sempre sua amada África como pano de fundo para 

                                                
466 Halbwachs. Memória coletiva, p. 71. 
467 Id, p. 160.  
468 Ibid. 
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seus romances, Magda escolheu viver lá. Não teve a oportunidade de sair de lá e 

conhecer o mundo, cristalizada que viveu em sua posição de filha e patroa solitária. E 

através de Coetzee, foi autora da belíssima narrativa de sua própria vida: “Expressei 

toda a minha existência com minha própria voz (...), escolhi a cada momento meu 

próprio destino, que é morrer aqui no jardim petrificado, atrás de porteiras trancadas, 

junto aos ossos de meu pai...”470 

 

 

 

Fragmentos de memória  

 

 

Por causa de sua cara, K não tinha amigas 

mulheres. Ficava melhor quando estava sozinho. 

Ambos os empregos haviam lhe dado uma certa 

medida de solidão, embora nos lavatórios se 

sentisse oprimido pela luz brilhante de neon que 

refletia nos ladrilhos brancos e criava um espaço 

sem sombras. Seus parques preferidos eram os 

que tinham pinheiros altos e caminhos de 

agapantos sombreados.
471

 

 

 

 

O tom da narrativa Vida e época de Michael K é estabelecido já na oração de 

abertura do romance: “A primeira coisa que a parteira notou ao ajudar Michael K a sair 

de dentro de sua mãe para dentro do mundo foi que tinha lábio leporino.”472 Desde 
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muito cedo, suas primeiras memórias davam conta de sua aceitação passiva da 

marginalidade: “Ano após ano, Michael K ficou sentado em cima de um cobertor 

vendo a mãe limpar o chão dos outros, aprendendo a ficar quieto.”473 

Sua vida é caracterizada por uma série de rejeições, a começar pela rejeição 

materna: “Mas desde o começo Anna K não gostou da boca que não fechava e da 

carne viva e rosada exposta para ela.”474 Michael K é marginalizado não somente por 

sua aparência física, mas também por sua raça, por sua condição socioeconômica, por 

sua simplicidade e por sua diferença ou alteridade. Da primeira vez em que foi preso 

em um campo de reassentamento, Jakkalsdrif, “ninguém sabia de onde ele era. Não 

tinha nenhum documento, nem um cartão verde. No boletim escreveram ‘Michael 

Visagie – Sexo masculino – Cútis escura – 40 – Sem residência fixa – 

Desempregado’”.475 Coetzee não torna evidente a cor negra de Michael, fazendo 

apenas a referência acima mencionada essa única vez por toda a narrativa, talvez para 

se recusar a endossar a obsessiva categorização instituída pelo regime do apartheid. 

Coetzee parece querer fazer de Michael um símbolo da alienação e cultiva seu 

isolamento como um meio de resistir ao tumulto de sua época, um futuro imaginário 

na África do Sul, em que a mão de ferro do apartheid ainda persiste. Uma vida 

dominada pela regulamentação, regulamentação essa da qual ele procura escapar: 

criado em um orfanato, o Huis Norenius, durante a idade adulta foi encarcerado em 

Jakkalsdrif, campo de trabalho e reassentamanto e, posteriormente, em Kenilworth, 

campo de reabilitação. Entretanto, Michael não demonstra uma resistência ativa, ele 
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representa uma resistência passiva, no sentido de que resistir ao sistema de 

classificação e segregação do apartheid é uma forma de não reconhecê-lo nem aceitá-

lo. Sua vida são as tentativas de permanecer fora desse sistema de opressão ao resistir 

ao regime de regulamentação do corpo através do tempo, do espaço e da terra. E 

mais, ele se recusa a se render a sua história, embora seja constantemente 

pressionado a fazê-lo, pelas autoridades dos campos476 e até mesmo pelo médico477 do 

campo de reabilitação. Ele resiste às leis da história e às leis da própria narrativa: ao 

torná-lo um símbolo da resistência,478 Coetzee, numa manobra, cria uma tensão entre 

ele, como autor, e um personagem que resiste a sua vontade, sinalizando, em outras 

palavras, que Coetzee está questionando sua própria autoridade. Nessa narrativa que 

rompe com a linearidade do tempo, Michael traz um significado em si mesmo, que ele 

parece não alcançar em sua recusa por ser codificado. Ele corre atrás de memórias que 

não lhe pertencem, de uma vida sonhada de liberdade e paz. Esse trabalho de 

memória, diz Gagnebin, “justamente por se fundar na luta contra o esquecimento, é 

também o reconhecimento implícito da força desse último: o reconhecimento da força 

do poder da morte”.479 Mas paira uma dúvida: como recuperar uma história que não 

lhe pertence inteiramente? Suas constantes idas e vindas em busca da fazenda, 

vivendo sempre à margem, parecem refletir seu potencial para a alienação. Esse 

parece ser mesmo o ponto principal do romance, pois embora Michael seja indesejado 

e rejeitado, ele é não apenas racialmente oprimido, mas um exemplo da alienação 

social: ele pratica a alienação ao transgredir as próprias bases da lei do apartheid, ou 

                                                
476 Coetzee. Michael K, p. 88, 91, 93, 95, 101. 
477 Id, p. 163, 174, 176, 177. 
478
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479 Gagnebin. Lembrar escrever esquecer, p. 45. 
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seja, classificação e segregação. Em sua jornada à fazenda da infância de sua mãe, ele 

procura por significados, mas é preso no pesadelo da opressão dos campos, cujo 

significado só pode ser encontrado além de seus muros.480 O sofrimento indizível que a 

Segunda Guerra Mundial levaria ao auge através da crueldade vivida pelos judeus nos 

campos de concentração, que em muito se assemelham aos campos de 

reassentamento em que Michael fora colocado, parece ter sido deixado de lado, por 

algum tempo, pela história. Gagnebin fala da “vontade nazista de destruir a 

possibilidade mesma de uma história dos campos”.481 Essa história deveria ser 

inenarrável, pois “nada que pudesse lembrar sua existência subsistiria e porque, assim, 

a credibilidade dos sobreviventes seria nula”.482 Michael não se permitia esquecer a 

morte da mãe, não queria apagar sua lembrança, ao contrário, desejava continuar sua 

busca, para, assim, manter viva sua memória, pois, alega Gagnebin, “aquilo que não 

tem nome, aqueles que não têm nome, o anônimo, aquilo que não deixa nenhum 

rastro, aquilo que foi tão bem apagado que mesmo a memória de sua existência não 

subsiste – aqueles que desapareceram por completo que ninguém lembra de seus 

nomes”,483 tudo isso significava uma perda grande demais para aceitar.  

“O caráter específico que uma pessoa obtém do pertencimento a uma 

sociedade e cultura distintas não parece se manter por gerações como resultado de 

uma evolução filogenética, mas antes como um resultado de socialização e 

costumes,”484 diz Assman. O conceito de memória coletiva é definido, segundo 

                                                
480 Coetzee. Vida e época de Michael K, p. 193. 
481 Gagnebin. Lembrar escrever esquecer, p. 46. 
482 Ibid. 
483
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Assmann,485 através de uma delimitação dupla, que a distingue da memória 

comunicativa e da ciência. Explicando o conceito de memória comunicativa, 

Assmann486 diz que esta inclui todas as variedades da memória coletiva que são 

baseadas exclusivamente nas comunicações diárias. A comunicação diária, continua 

Assmann,487 é caracterizada por um alto grau de reciprocidade de papéis, de 

instabilidade temática e desorganização. Através dessa forma de comunicação, cada 

indivíduo compõe uma memória que é mediada socialmente e se relaciona a um 

grupo. Cada memória individual se constitui em comunicação com os outros. Esses 

outros, contudo, são grupos que concebem sua unidade e peculiaridade através de 

uma imagem comum do seu passado. São famílias, vizinhos, grupos unidos pela 

profissão, associações e até mesmo nações. Cada indivíduo pertence a vários desses 

numerosos grupos e, por isso, carrega várias imagens individuais e coletivas. Michael, 

no entanto, carece dessa memória, visto que foi isolado desde criança pela mãe em 

um orfanato, e na idade adulta se exila voluntariamente por sua dificuldade de 

comunicação, oriunda da situação de isolamento em que sempre viveu. Ele não 

compartilha memórias com os seus, já que não viveu junto a eles, pois só conviveu 

com a mãe no final da vida dela, no breve período que antecipa sua morte. Fora da 

memória comunicativa está a formação cultural, da qual Michael também carece. 

Assman488 diz que a memória cultural é caracterizada pela distância do cotidiano: “A 

memória cultural tem um ponto fixo, seu horizonte não muda com a passagem do 

tempo. Esses pontos fixos são acontecimentos do passado, cuja memória é mantida 

                                                
485 Assmann. Collective Memory and Social Identity, p. 125. 
486 Id, p. 126. 
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através da formação cultural (textos, ritos, monumentos) e da comunicação 

institucional (recitação, prática, observação)”. No fluxo da comunicação diária tais 

festivais, ritos, poemas, imagens, etc., formam “ilhas de tempo”,489 ilhas de uma 

temporalidade completamente diferente, separadas do tempo linear em que se dão os 

acontecimentos. Assim, a teoria de Assmann sobre a memória tenta relacionar esses 

três polos: a memória, a cultura e a sociedade.490 Sem memórias às quais pudesse se 

agarrar, sem experiências culturais em sua formação e isolado da sociedade, Michael é 

o protótipo da alienação humana. Como construir sua identidade a partir disso é sua 

luta primordial.  

Nora491 nos aponta uma questão: o que evocamos quando falamos atualmente 

em memória? Geralmente nos referimos não tanto à memória individual, mas 

sobretudo à coletiva. Essa memória coletiva é mais que a soma de memórias 

individuais de membros do grupo em questão. É constituída pela interação entre eles, 

repousa sobre as trocas e representa um patrimônio imaterial que contribui para unir 

os membros de um grupo e lhes permite se situar no passado, no presente e no futuro. 

Um pouco por todos os lugares, a memória entendida nesse sentido é objeto de uma 

forte valorização. A inversão simétrica dessa valorização da memória é o descrédito 

atribuído ao esquecimento. Ainda que seja parte constitutiva da memória, o 

esquecimento é percebido negativamente, lançado ao repúdio. Percebe-se nele um 

perigo e uma ameaça de arquivamento de memórias individuais e coletivas. Por isso o 

trágico é constitutivo da memória, para que não seja jamais esquecido, constituindo-se 

                                                
489 Assmann. Collective Memory and Social Identity, p. 129. 
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a vítima como figura central da memória.  Nora492 afirma que temos visto o fim de 

sociedades inteiras que, ainda que tivessem assegurado a transmissão e conservação 

seus valores coletivamente lembrados, seja por igrejas ou escolas, pela família ou pelo 

estado, e também o fim de ideologias que preparavam uma passagem suave do 

passado para o futuro, ou que indicaram que o futuro deveria se isolar do passado. 

Temos visto mudanças em nossa percepção histórica, que, com a ajuda da mídia, a 

substituiu por uma memória ligada à herança coletiva dos efêmeros acontecimentos 

recentes. Explica Nora493 também que a aceleração da história nos confronta com a 

brutal realização da diferença entre a memória real – social e inviolada – e a história, 

que é como nossas esquecidas sociedades modernas, impulsionadas pela mudança, 

organizam o passado. Continua o filósofo francês afirmando que se por um lado, nós 

achamos uma memória ditatorial e integrada – poderosa, espontaneamente 

atualizada, uma memória sem um passado que incessantemente reinventa a tradição, 

ligando a história de seus ancestrais ao tempo dos heróis, origens e mitos; e, por 

outro, nossa memória, que peneira e distribui traços históricos. O abismo entre essas 

duas memórias se aprofundou nos tempos modernos, com a crença crescente em um 

direito, uma capacidade, até mesmo um dever de mudar. Para Nora, “memória é 

vida”,494 está em permanente evolução, aberta à lembrança e ao esquecimento, sem 

consciência de suas deformações sucessivas, vulnerável à manipulação e à 

apropriação, suscetível a longos períodos adormecidos para depois reviver. Segundo  

                                                
492 Nora. Between Memory and History, p. 15. 
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Nora,495 a memória é um fenômeno perpetuamente real, um laço que nos une ao 

eterno presente. A história, por outro lado, é a reconstrução, sempre problemática ou 

incompleta, do que não existe mais. Por ser mágica e afetiva, a memória acomoda os 

fatos à sua conveniência, alimenta lembranças que podem estar fora de foco ou não, 

globalizadas ou individuais, particulares ou simbólicas – sensíveis a cada meio de 

transmissão ou tela, censura ou projeção. A história, por ser uma produção intelectual 

e secular, pede análise e crítica. Ainda segundo Nora,496 a memória instala a lembrança 

dentro do sagrado; a história, sempre prosaica, a libera. A memória é cega a não ser ao 

grupo a que pertence. Ela é, por natureza, múltipla porém específica; coletiva, plural e, 

no entanto, individual. A história, por outro lado, pertence a todos e a ninguém. A 

memória se enraíza no concreto, em espaços, gestos, imagens e objetos; a história se 

liga estritamente a continuidades temporais, a progressões e relações entre as coisas. 

A memória é absoluta, a história é relativa.  

Michael, um ser entre a memória e a história, resiste não somente ao estado de 

opressão, mas, como personagem, ele resiste à interpretação. Aparentemente, ele não 

tem iniciativa: as coisas acontecem a ele, ele permite que elas aconteçam, sua 

resistência, ao estado, a sua mãe, à guerra, à história, à interpretação, é passiva, 

tomando a forma de escapismo, tanto real como textual, em reação àqueles que 

tentam confiná-lo. Não é que ele não fale, ele se recusa a falar. Pelo veículo do 

reticente e elusivo Michael, Coetzee cultiva um leitor que lê nas entrelinhas, atento ao 

que não é dito. Michael é repetidamente mal interpretado por aqueles com quem ele 

cruza em sua jornada para a fazenda dos Visagie, mais especificamente, o capitão 
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Oosthuizen e o oficial médico, que o chamam de Michaels. A princípio o médico não 

reconhece em Michael sua sagacidade inata, mas depois reformula suas idéias a 

respeito de K.  

Alega Poyner497 que Michael é realmente um paradigma de resistência porque 

ele escapa da codificação, tanto da real (a do estado) como da textual (ao recusar as 

leituras alegóricas que sua caracterização convida). Ela afirma ainda que “a relação 

edipiana de Michael com seu Pai (a lei, o estado, a polícia, a guerra) é de suspeita e 

afastamento, enquanto ele alimenta o vínculo materno, tanto com sua mãe como com 

sua plantação – as abóboras e melões a que ele chama de filhos.”498 E continua: “Sua 

ingenuidade o deixa perplexo com o mundo em que ele se encontra e com o qual ele 

luta ontologicamente com seu senso de propósito.”499 Aparentemente ele e sua vida 

são incorporados ao processo de leitura:  

 

“Pareceu-lhe que cena após cena a vida passou diante dele e que as cenas 

todas tinham conexão. Teve um pressentimento de um único significado para 

o qual todas elas convergiam ou ameaçavam convergir, embora ainda não 

soubesse qual poderia ser”.500  

 

 

Assim, ele tenta compreender sua própria significação, mas não consegue fazê-

lo. E Coetzee leva o leitor por esse mesmo caminho de questionamento e dúvida sobre 

a significação de Michael. As pessoas não parecem querer entendê-lo e, citando 

                                                
497 Poyner. J. M. Coetzee and the paradox of postcolonial authorship, p. 76. Tradução livre de: 
“Nonetheless, Michael K is a paragon of the resistant text because he eludes codification, both real (that 
of the state) and textual (by refuting the allegorical readings that his characterization invites).” 
498 Id, p. 77. Trad. livre de: “Michael K’s Oedipal relation to the Father (the law, the state, the police, the 
war) is one of suspicion and avoidance and he nurtures the maternal bond, both with his mother and his 
crop – his pumpkins and melons which he perceives as his children.” 
499 Ibid, Trad. livre de: “His naivety leaves him bewildered by the world in which he finds himself and he 
wrestles ontologically with his sense of purpose.” 
500 Coetzee. Michael K, p. 105. 
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Poyner,501 Michael, compreendendo que sua vida fora sistematizada pelo apartheid, 

de fato mostra uma sabedoria inata ao ser questionado pela polícia, quando diz: “Se 

eu fizer cara de muito burro, pensou, é capaz de me deixarem passar”.502 É essa 

aparente estupidez, ele acredita, que poderá salvá-lo: “Eu era mudo e burro no 

começo, vou ficar mudo e burro até o final”.503 Ainda segundo Poyner,504 assim como 

em várias partes da narrativa, a questão de “quem fala” é marcada pela ambiguidade: 

seria a consciência de Michael ou do narrador onisciente que exerce sua autoridade 

sobre ele? Na verdade, é para seu prenúncio do outro como um ser mudo que Coetzee 

encontra suas mais ferozes críticas. Enquanto Gordimer,505 por exemplo, reprova a 

falta de representação da resistência negra ao apartheid, Parry506 argumenta que 

Michael é uma criatura sem identidade, um “exemplar da mente voltada para si 

mesma”, proveniente de uma posição autoral que é sempre a de autoridade e 

privilégio. Isso aparentemente sugere que a falta de autonomia de Michael pode 

sinalizar que tanto o oficial médico, seu porta-voz oficial autoindicado, como até 

mesmo Coetzee, como autor, alinharam as inconsistências declaradas em sua 

caracterização, fazendo com que o leitor também não o conheça bem, e por isso, 

através dos processos de interpretação e análise crítica, o leitor está implicado nesse 

julgamento. As consequências dessa estratégia narrativa são claras: como leitores 

                                                
501

 Poyner. J. M. Coetzee and the paradox of postcolonial authorship, p. 77. Tradução livre de: Michael 
K., realizing that his life has been systematized by apartheid, in fact displays an innate wisdom by 
affecting simple mindedness when quizzed at a roadblock by the police: “If I look very stupid, he 
thought, perhaps they will let me through.” 
502 Id, p. 78. Trad. livre de: “It is this apparent stupidity, He believes, that will save him: “At least, he 
thought, at least I have not been clever … I was mute and stupid at the beginning, I will be mute and 
stupid at the end” 
503 Coetzee. Michael K, p. 209. 
504 Poyner. Op. cit., p. 78. 
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 Gordimer. The Idea of gardening, p. 2.  
506 Parry. Speech and Silence in the fictions of J. M. Coetzee, p. 154. 
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somos obrigados a vivenciar o processo discursivo que estruturou a vida de Michael, 

um processo que espelha não só a classificação instituída pelo apartheid, como 

também um discurso da crítica pós-colonial.  

Faulkner,507 em O intruso, faz de Lucas Beauchamp um personagem silencioso 

que, apesar de orgulhoso de sua cor, não aceita a ‘posição de negro’ que a sociedade 

quer lhe imputar, não abaixa a cabeça ante os brancos e acaba sendo preso por ter 

supostamente assassinado um branco. Contudo, apesar de não querer depender dos 

brancos, ele conta com a ajuda de um jovem branco, de família rica, que acredita nele 

e que procura descobrir a verdade sobre o assassinato de que Lucas havia sido 

acusado de ter cometido. Provavelmente sabendo que jamais seria ouvido, por ser um 

negro no sul dos Estados Unidos, numa época em que brancos e negros viviam em 

conflito e segregados, Lucas precisa agora dos brancos para provar sua inocência. Mas 

exige ser tratado com o mesmo respeito que se deve ter a qualquer homem. Lucas 

possuía uma casa e um pedaço de terra de herança que seu pai, um escravo, havia 

recebido. Ao contrário de Coetzee, que detalha os pensamentos de Michael, embora 

não os traduza em palavras, Faulkner não expõe os pensamentos de Lucas. Ao leitor 

ele é apresentado sempre como “impassível”508 e “muito calmo”.509 Os pensamentos 

de Lucas não são jamais revelados. Vivendo numa sociedade que exigia que negros se 

comportassem como negros,510 Lucas não aceitava essa posição e, por isso, era 

hostilizado por muitos. Ele tem orgulho do que é e deseja ser respeitado como um 

                                                
507 Cf. Faulkner. O intruso.  
508 Faulkner. O intruso, p. 15. 
509
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homem que paga seus impostos511 como qualquer outro homem. Não se intimida com 

as ameaças que sofre,512 mantendo-se controlado e quieto por escolha própria, para 

não arranjar confusão. Ele parece ter o que falta a Michael: a consciência exata de sua 

condição humana. E ele é um intruso exatamente por ter essa consciência: numa 

época em que não era permitido a um negro pensar ou decidir sobre sua própria vida, 

ele era senhor de si mesmo e de sua vida. 

A solidão de Michael nos leva a uma outra questão: se, segundo Halbwachs, 

“nossas lembranças permanecem coletivas, e elas nos são lembradas pelos outros”,513 

e Michael vive em eterna reclusão, quem é o outro que vai lembrá-lo de suas 

memórias? Continuando, Halbwachs afirma que “a história não é todo o passado, mas 

também não é tudo aquilo que resta do passado”.514 Sem conhecer nosso passado, 

não teremos uma história? A evasão e o escapismo de Michael ao significado formam 

seu próprio destino: primeiramente, ele evade à história, um lugar no qual ele teria 

uma status heroico, em segundo lugar, por associação, ele evade ao tempo, que ele 

compara à regulamentação dos campos. Essa é uma história em que pouca ação 

acontece, em que Michael luta para permanecer fora da história, esquecendo da 

passagem do tempo. Talvez essa “parada” no tempo represente a condição imposta 

pelo apartheid às pessoas. Assim, ao se separar da história, Michael se recusa a ser  

moldado pelo tempo do apartheid, resistindo passivamente àquele sistema. O 

esquecimento e a alienação de Michael parecem representar bem essa lentidão em 

que o tempo passa para ele, desorientado e sempre à margem da história e do tempo, 

                                                
511 Faulkner. O intruso, p. 27. 
512 Id, p. 21. 
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e isso parece ter o objetivo de desorientar o leitor ou levá-lo a vivenciar melhor a 

experiência de Michael. Se, de acordo com Halbwachs, “a lembrança é em larga 

medida uma reconstrução do passado com a ajuda de dados emprestados do 

presente”,515 e se ele não tem muitas lembranças de seu passado, por ter vivido 

sempre isolado e à margem da sociedade, como irá reconstruir suas memórias? Um 

ser sem lembranças em busca de reviver uma memória que não é a sua, assim é 

Michael. 
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Conclusão 

 

 

Now that time has come to silence the weapons, 
the time has also come to imagine the 
unimaginable: the ethical person who perceives 
all violence as violence against himself and who 
understands that 'community has its basis in an 
awareness and acceptance of a common 
justice'.516 
Agora que chegou a hora de silenciar as armas, 
chegou também o tempo de imaginar o 
inimaginável: o indivíduo ético que percebe que 
toda violência como violência contra si mesmo e 
que compreende que a ‘coletividade tem sua 
base na consciência e aceitação de uma justiça 
comum’. 

 

 

 

Os principais temas discutidos nesta tese – a família, o silenciamento e a 

memória – parecem ser costurados pela fina linha da solidão, uma linha quase 

palpável que costura as tramas do ficcionista John Maxwell Coetzee. Coetzee pensa 

que todo o poder que atribuímos aos escritores se esgota nos livros, mas, segundo 

Castello, “Coetzee não crê que a literatura lhe confira autoridade para falar.”517 Como 

Clarice, que dizia: “Não sou eu quem escrevo, são meus livros que me escrevem”,518 

                                                
516 Coetzee. Doubling the point, p. 1, tradução livre. 
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Coetzee se diz escrito em sua escrita:519 é um processo exploratório que começa sem 

que ele saiba exatamente aonde o levará e que termina, ele espera, em novas formas 

de contar.520 Numa outra passagem de seu livro, Castello afirma que “a literatura não 

cabe nas engrenagens de um relógio,”521 pois não pode ser lida através das lentes fixas 

da história. E destaca: “é imprudente empacotar escritores em escolas e fases 

literárias. Eles se guiam por um relógio arredio, que despreza a razão cronológica e que 

se movimenta não em linha reta, mas aos saltos.”522 E continua: “escritores portam um 

relógio emperrado, que se afasta de qualquer precisão – um relógio com os ponteiros 

soltos. A literatura se produz, em consequência, em hiatos.”523 E seus efeitos são 

duradouros, segundo Coetzee.524  

Na obra de Coetzee, conceitos filosóficos emprestam profundidade às 

paisagens fictícias em que se desenrolam as narrativas. Seus romances são 

caracterizados pela ambiguidade e pela evasão. As formas de seus livros são mutantes, 

híbridas, escapando da classificação estanque dos gêneros. Sua escrita lhe garante 

uma “irresponsabilidade criativa”,525 em que ele entrelaça as vozes do autor John 

Maxwell Coetzee e do narrador/protagonista John, ou Senhor C, ou simplesmente 

“ele” – ele mesmo ou um reflexo de si? –, criando novas formas de escrever. Muitos de 

seus artigos resgatam a vitalidade do que permanece uma abordagem válida para a 

leitura do texto literário: uma close reading inteligente e sensível.  

                                                
519 Coetee. Doubling the point, p. 3. 
520 Id, p. 2. 
521 Castello. Sábados inquietos, p. 62.  
522 Ibid. 
523 Id, p. 63. 
524 Coetzee. Op. cit., p. 2. 
525 Id, p. 3.  
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“Não é fácil aprender com os escritores: eles nos transmitem não 

ensinamentos, mas enigmas. Manipulam ponteiros que, em vez de girar e avançar, 

escapam e voam,” alega Castello.526 Se os livros de Coetzee nos fazem questionar se 

são simplesmente ficção ou se existe realmente uma simbiose entre autor e 

personagem, o Señor C alega em Diário de um ano ruim: “a vida é muito curta para 

tramas”.527 “Escrever é perfurar a realidade”, continua Castello. “Ler é lançar-se nesse 

rombo, deixar-se cair (sucumbir) na grande aventura da escrita. Antes de ser uma 

técnica ou saber, a literatura é aventura. O leitor é aquele que se aventura no coração 

do outro.”528 Por isso, “a leitura dos grandes escritores é uma espécie de telepatia. 

Uma comunicação à distância entre dois espantos.”529  

Há também uma outra questão na leitura de seus textos: Coetzee pretende 

diminuir a ênfase do escritor sul-africano para chegar à altura de um escritor 

internacional, cujo trabalho não possui fronteiras. Ele resiste à responsabilidade social 

e política encorpadas no status institucionalizado da literatura e rejeita a marca da 

identidade de um escritor sul-africano. A identidade de sul-africano demanda que o 

escritor mostre claramente sua fidelidade à causa de uma nova África do Sul, liberta, 

que represente as pessoas vitimizadas pela violência política e histórica em sua escrita 

e, portanto, uma forma realista seria a técnica preferida para representar essa posição 

fidedignamente. Coetzee se afasta dessa escrita engajada, pois nela sua criatividade 

seria diminuída, talvez castrada. Na verdade, no momento que deixou a África, fez sua 

opção de vida como sujeito e agente de sua escrita como um escritor do mundo. 

                                                
526 Castello. Sábados inquietos, p. 63. 
527 Coetzee. Diário de um ano ruim, p. 17. 
528

 Castello. Op. cit., p. 65. 
529 Ibid. 
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Entretanto, Coetzee tem dificuldade em assumir posições, como declarado em 

Doubling the point,530 o que talvez deixe seus leitores frustrados, por não traduzir em 

sua escrita todas as suas intenções, fazendo uso de combinações de poder, 

instabilidade, intensidade e evasão em suas tramas. Ao fazer distantes a voz do autor 

da voz do protagonista, Coetzee mantém a posição paradoxal de não-posição que ele 

alega em Doubling the point.531 Assim, é interessante que um autor que defende a 

não-posição constantemente nos desafie a tomar uma posição ao entrar no jogo 

literário da luta pelo significado que o ato de leitura representa.  

“Não há limite para nossa capacidade de perceber pelo pensamento o ser de 

outrem. Não há limites para a imaginação simpatizante”,532 diz Elizabeth em A vida dos 

animais.  Elizabeth usa essa simpatia em seu processo de criação literária. No entanto, 

David Lurie é o oposto disso: é antipático e insensível, por assim dizer, e vive conforme 

essa posição, sem se colocar no lugar do outro, até que os acontecimentos trágicos de 

Desonra se sucedem, e ele sofre uma mudança, sendo forçado a entender o outro. 

Lucy é uma moça doce que quer apenas viver em paz na fazenda, aceitando o preço 

que tem que pagar para tal, sem se rebelar, e emudecendo sobre o estupro que 

sofrera. Michael não fala sobre seus sentimentos: fora ensinado em Huis Norenius 

apenas a dar as respostas esperadas às perguntas feitas pelos professores, e tais 

perguntas não exigiam que ele falasse de si mesmo. Por isso ele cala quando 

questionado pelo médico: não sabe falar de si, não aprendeu. Dessa maneira, seus 

personagens se revezam, falando ou emudecendo sobre suas vidas. Ele não pretende 

                                                
530 Coetzee. Doubling the point, p. 2. 
531 Ibid. 
532 Coetzee. A vida dos animais, p. 43. 
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que seus personagens façam a trajetória histórica designada por um Estado autoritário 

e opressivo, pois isso não condiz com a força inventiva da escrita.  

“A literatura é uma abstração”, diz Castello, “um manto que costuramos para 

que, enfim, as palavras não nos queimem diretamente os olhos”. “Um tapete protetor 

– cheio de rasgões, de furos, de insuficiência – sobre o qual, ainda assim, 

desenrolamos a vida”.533 “O escritor é também aquele que inventa uma ordem na 

esperança de aplacar o caos da existência”,534 continua Castello, mas, segundo o Señor 

C, “as histórias se contam sozinhas, não são contadas.” É só esperar “e cruzar os dedos 

para ela não nascer surda, muda e cega.”535   

No evento literário, a loucura e a transgressão desencadeiam o poder da 

invenção. O significado não fica mais contido no significante. No evento da escrita, o 

leitor sente, toca e vivencia a textura da escrita, que transborda, em significados 

sempre incompletos. O escritor que se aventura por esse território desfronteirizado, 

deixando fendas e rachaduras, torna a literatura mais opaca e, paradoxalmente, é aqui 

que ela ganha novo brilho, prestando-se a novas significações. O escritor que se 

pretende escritor tem que representar a irrepresentabilidade, tem que dizer o indizível 

e falar o inarticulável.  

Não há limites para Coetzee. Ele quer escrever sem algemas. Além de temas 

relevantes ao pós-colonialismo – ele enfoca os conflitos do momento da colonização, o 

encontro colonial, a luta entre colonizador e colonizado, o papel do Outro e do sujeito 

colonial, enfim, os problemas decorrentes da colonização – ele discute, sempre com 

                                                
533 Castello. Sábados inquietos, p. 69. 
534

 Id, p. 65. 
535 Coetzee. Diário de um ano ruim, p. 65. 
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ética, temas universais, como a democracia, o terrorismo, a pedofilia, a matança dos 

animais, a música, o turismo, o uso do inglês, a autoridade da ficção, entre tantos 

outros temas, em Diário de um ano ruim.536  

Suas primeiras obras são particularmente relacionadas com acontecimentos 

históricos, explorando diferentes manifestações do que se considera história em vários 

momentos. Nessa leitura se impõe a grande consciência histórica e política que 

Coetzee revela em seus livros. Em seus últimos livros ele abraça a ética, demonstrando 

compromisso com a responsabilidade do escritor em relação ao outro em sua escrita, e 

defende suas ideias através de Elizabeth, seu alterego declarado, que discute com 

argumentos por vezes até inconvenientes questões nunca antes investigadas. O elenco 

de várias questões éticas ganha força nessas obras recentes, desafiando e rompendo a 

rigidez moral e os discursos políticos que escravizaram o pensamento intelectual. Sua 

escrita demonstra não somente o deslocamento de fronteiras linguísticas e 

convenções literárias, mas também a essência da definição de literatura. Ele 

desestabiliza as bases das suposições morais e culturais fixas. Ele demanda a função 

sociopolítica para o escritor, ou seja, a estética drapejada pela ética, no debate 

contemporâneo das ideias.  

Pode-se, numa futura pesquisa, analisar a maneira como as obras de Coetzee   

relatam os acontecimentos históricos, o modo como transformam a realidade em 

ficção e que tipos de conflitos essa relação entre história e ficção pode gerar, na 

medida em que se observe as coincidências ou não entre a realidade e a obra de 

ficção, ou seja, a transposição da verdade para a obra literária. Pode-se, também,  

                                                
536 Cf. Coetzee. Diário de um ano ruim. 
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investigar o papel e valor das crenças em sua obra – e de personagens declaradamente 

descrentes. Sem esquecer, é claro, que seus livros, assim como os de Elizabeth, “não 

ensinam nada, não pregam nada; simplesmente contam com todas as letras, com a 

clareza possível, como viveram as pessoas em determinado tempo e lugar”.537 
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