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AS INVERSÕES E O ESVAZIAMENTO DO SUJEITO: AS
MARCAS DA CONTEMPORANEIDADE NO ROMANCE
DESONRA DE J. M. COETZEE
LIMA, Luciana Rodrigues
Resumo: Com base na teoria de Agamben (2009) sobre o sentido de ser contemporâneo o presente artigo
tem por objetivo realizar uma leitura do romance Desonra de J. M. Coetzee, com a intenção de observar as
marcas e características da narrativa contemporânea na construção da identidade dos sujeitos desse
momento. Coetzee, escritor sul africano, escolheu para pano de fundo de sua narrativa uma sociedade
marcada pela violência e pela segregação racial. A África do Sul pós apartheid é o cenário para a desgraça
de David Lurie, um professor universitário branco com pensamento tradicional que se vê imerso a uma
sociedade em transformação, da qual ele não faz parte e não possui mais lugar. Um sujeito deslocado que
perde sua identidade e sua vontade de seguir adiante. Uma narrativa limpa, sem excessos na linguagem de
acontecimentos rápidos e que apresenta uma realidade brutal cuja violência não é somente física, mas
condição de vida imposta nas relações humanas.
Palavras-Cahve: Contemporaneidade, Inversão, Identidade, Deslocamento.

“Dir-se-ia que o homem pode
aguentar tudo (...), até a ideia de
que não pode aguentar mais.”
William Faulkner

Sul-africano, nascido na cidade do Cabo em 1940, filho de uma holandesa e um
alemão, conhecedor de idiomas como: inglês, afrikans, alemão, francês e italiano.
Vegetariano, ativista que combate a crueldade contra animais e aclamado pela crítica, J.
M. Coetzee é o escritor de Desonra, objeto de análise desse estudo. O romance foi
publicado em 1999 e foi vencedor do prêmio Nobel de literatura em 2003.
Desonra é marcado por inversões, numa progressão de perdas e dores que
culminarão no esvaziamento da personagem principal. Característica essa bastante
frequente nas narrativas contemporâneas e objetivo principal que buscamos observar.
Desse modo, a intenção desse estudo é analisar, pensando na progressão do romance, os
traços da contemporaneidade, principalmente os marcados pelas inversões, o
deslocamento e o esvaziamento na identidade do sujeito contemporâneo, caracterizado
pela personagem principal e seguindo a leitura do romance sob a perspectiva adotada por
Bandeira (2009) que realiza uma leitura do romance evidenciando suas inversões.
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O romance de Coetzee foi publicado nove anos após o fim do Apartheid, regime
segregacionista entre negros e brancos na África do Sul. Tem como pano de fundo uma
das sociedades mais violentas do mundo. Estabelecido em meados de 1948 e legalmente
encerrado por volta da década de 90, o apartheid foi um sistema constitucional
extremamente atroz de opressão racial que teve por princípio a supremacia dos brancos
sobre os negros:
A segregação assumiu enorme extensão, permeando
todos os espaços e relações sociais. Os casamentos entre brancos
e negros foram proibidos. Os negros não podiam ocupar o mesmo
transporte coletivo usado pelos brancos, não podiam residir no
mesmo bairro e nem realizar o mesmo trabalho, entre outras
restrições. Os brancos passaram a controlar cerca de 87% do
território do país, o que sobrava se compunha de territórios
independentes, mas paupérrimos, deixados aos grupos sociais
não-brancos. (CANCIAN, 2010).

Ao observar as relações políticas, étnicas e existenciais de uma sociedade que vive
uma espécie de metamorfose, uma das principais críticas sofridas por Coetzee foi em
relação à posição assumida quanto ao panorama social que se estabeleceu na África do
Sul após esse regime. Diferente da maioria, a visão do autor não é nada otimista, pois o
que fica evidente no romance é que para Coetzee o fim do apartheid não significou um
começo de uma era de igualdade de direitos, mas sim uma inversão de valores, em que os
direitos são privilégio daqueles que estão no poder e, portanto, as marcas do racismo, e
da segregação permaneceriam. Com essa mudança nas relações de poder, o que acontece
é uma espécie de vingança de negros contra brancos após anos de maus tratos. Por fim, o
que Coetzee deixa claro é que não faz diferença o lado que se está, a glória de uns sempre
significará a ruína de outros.
Essa representação feita por Coetzee marca uma característica das narrativas
contemporâneas, que rememora os romances históricos anteriores, o que acontece aqui é
a ficcionalização da realidade em que a narrativa é ambientada em um espaço geográfico
real e está diretamente ligada a um fato histórico recente que serve como pano de fundo
para a razão principal de todos os acontecimentos. Sobre o sentido de ser contemporâneo
afirma Agamben (2009):
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[...] o contemporâneo não é apenas aquele que, percebendo o escuro do
presente, nele apreende a resoluta luz; é também aquele que, dividindo e
interpolando o tempo, está à altura de transformá-lo e de colocá-lo em
relação com os outros tempos, de nele ler de modo inédito a história, de
“citá-la” segundo uma necessidade que não provém de maneira alguma
do seu arbítrio, mas de uma exigência à qual ele não pode responder.
(AGAMBEN, 2009, p.72)

O narrador do romance de Coetzee é também uma construção intrigante dessa
obra. Trata-se de um narrador em terceira pessoa com onisciência seletiva, é portanto um
narrador intruso e bastante irônico. A narração não se dá de forma única, ainda que na
forma do discurso a narrativa esteja estruturada do ponto de vista de um narrador
heterodiegético, em alguns momentos é a consciência da personagem que se mostra
audível. Em certo ponto percebe-se embutida na voz narrativa o questionamento que
David faz a si mesmo. Com essas marcas no texto é possível inferir que há uma emissão
de juízo, uma espécie de consciência narrativa que passa a julgar as ações de David.
Em princípio poder-se-ia inferir que o narrador seria o próprio Coetzee, ou que a
obra apresenta traços autobiográficos, a saber que o mesmo fala de um autor-personagem
de si, mas que ele diz que é outro. Coetzee, assim como David, é branco, sul africano, foi
professor universitário na cidade do Cabo dentre outras características comuns, o que
aproximaria escritor-autor, narrador e personagem. Entretanto, por não ser esse o tópico
de análise, ficaremos com a ideia defendida por Bakhtin de que o autor é na verdade uma
posição axiológica assumida pelo escritor, portanto uma figura semântica. “O autor ocupa
uma posição responsável no acontecimento do existir, opera com elementos desse
acontecimento e por isso a sua obra é também um momento desse acontecimento”
(BAKHTIN, 2010, p. 176).
Em Desonra o que Coetzee faz em relação à construção das personagens em
apresentar um panorama com as diversas vozes que compõem uma sociedade
fragmentada, que apresenta sujeitos buscando seu lugar no mundo, haja vista as condições
das personagens, e a própria construção do romance em que as marcas de fala que
caracterizam as personagens são evidenciadas apenas pelos discursos de cada uma. Posto
que em David que embora pareça um homem cosmopolita, que fala várias línguas, no
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fundo representa o pensamento colonial disfarçado pela máscara do homem moderno. Ao
contrário de Melaine e Petrus que representam a nova classe em ascensão. Essa
construção aproxima a narrativa de certo realismo em que se torna imperiosa a relação da
literatura com os aspectos sociais e culturais. Sobre essa perspectiva considera
Schollhammer (2011):
[...] o novo realismo se expressa pela vontade de relacionar a
literatura e a arte com a realidade social e cultural da qual emerge,
incorporando essa realidade esteticamente dentro da obra e
situando a própria produção artística como força transformadora.
(SCHOLLHAMMER, 2011, p. 54).

A obra está dividida em 24 capítulos, apresenta uma narrativa de certo modo
linear, com uma linguagem “seca” e concisa, em que nada é excesso, e conta a história de
David Lurie, um professor universitário que ensina poesia em uma universidade na cidade
do Cabo, um homem acadêmico de 52 anos, divorciado duas vezes e que acredita ter sua
vida resolvida no que diz respeito ao sexo, mantendo encontros semanais com uma
prostituta.
Desde o início do romance nos deparamos com um sujeito que não compreende
as transformações da nova sociedade que se apresenta, pois David era professor de
literatura, mas como esse não era mais um campo que atendia às necessidades da
formação universitária, o professor passa a ser lotado nos cursos de comunicação: “Ele
está mais deslocado do que nunca. Mas, seus colegas de antigamente também estão na
mesma, curvados pela formação inadequada para as tarefas que se meteram a cumprir,
sacerdotes em uma era pós-religiosa” (COETZEE, 1999, p. 11).
Ainda no primeiro capítulo, David começa a ver seu mundo desmoronar, quando
num encontro casual com a prostituta com quem se relacionava, essa decide se afastar e
o abandona. Para um homem metódico como David, uma quebra em sua rotina pode
desencadear uma sucessão de problemas, o que de fato acontece. Quando cessam os
encontros com Soraya, a prostituta, o professor pensa em castração, pois é a primeira vez
que ele se depara com a velhice, e para ele a única coisa que resta é a morte.
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Entretanto surge Melanie, com quem David tem um caso, numa relação
obviamente marcada pelo poder e hierarquia da posição que ocupam: ele professor,
homem mais velho e branco, ela aluna, jovem e mestiça. David, antes antropocentrista e
racional, agora não faz a menor questão de controlar seus desejos e vive sob o paradoxo
da liberdade aristotélica e a ideia kantiana que diz que fazer o que se quer é não se tornar
escravo dos seus desejos.
Essa relação é o começo da desgraça de David, que não percebe, ou não aceita,
que os tempos são outros, agora marcados não só pelo politicamente correto, como ele
mesmo define, mas pela inversão de forças em múltiplas conjunturas, em que as
consequências são as muitas perdas e o deslocamento da identidade dos brancos
antagônica ao fortalecimento dos negros.
Após ser acusado de abuso sexual, em razão da denúncia feita por Melanie, a
universidade instaura um processo contra David, que é julgado por uma espécie de
comissão mista, que pode ser lida como uma alegoria da Truth And Reconciliation
Comission (Comissão da Verdade e da Reconciliação), uma instituição que apurou e
procurou mediar a transformação das relações entre etnias na África do Sul pós apartheid.
A princípio, o que a universidade pretendia era apenas uma investigação, no
sentido de fazer com que David assumisse sua culpa e demonstrasse arrependimento,
porém, quando o professor recusa-se em se defender e a realizar tal ato, e deixa claro que
não se arrepende, essa comissão torna-se uma espécie de “santa inquisição” em que,
principalmente, as vozes femininas buscam sua condenação enquanto que as masculinas
tentam protegê-lo. Contudo, após as declarações de David sobre o caso e os escândalos
provocados por ele, que é levado a se demitir da universidade: “Está arrependido do que
fez? – Não, ele diz – Foi uma experiência enriquecedora” (COETZEE, 1999, p. 67).
O declínio de David em consequência das inversões das relações de poder,
iniciadas entre ele e Soraya e, posteriormente, entre ele e Melanie, atravessam todo o
romance. A mais evidente inversão da obra ocorre quando David após ser expulso e se
encontrar imerso a um escândalo que toma proporções nacionais e que destrói
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definitivamente sua reputação, sai da cidade e vai viver com sua filha na fazenda que esta
possui no interior.
No entanto, os elementos mais presentes na estrutura
de Disgrace são a inversão de forças ocorrendo em várias
situações[...] Em todas as ligações mantidas por David Lurie há
a inversão das forças, e ele, o homem branco, é subjugado e
punido por não reconhecer e não aceitar seu novo lugar naquele
grupo social (BANDEIRA, 2009).

Lucy é filha única de David, lésbica, solteira e com convicções completamente
diferentes das de seu pai. Ela o recebe em sua casa e apresenta a ele seu modo de vida
campesino, dona de um canil de cães de raça e vendedora em uma espécie de feira livre
dos produtos que cultiva. O que poderia parecer um novo começo na vida de David é
interrompido bruscamente, pois antes mesmo de o leitor formular qualquer possibilidade
de expectativa em relação aos próximos acontecimentos, pai e filha são acometidos com
uma cena de violência descomunal.
Nos primeiros dias de após a chegada de David três homens negros invadem a
casa de Lucy e a estupram, matam os cães e ateiam fogo ao corpo de Lurie. As
implicações desse ataque irão refletir no decorrer da narrativa, separando pai e filha em
razão das divergências sobre suas concepções de mundo marcadas pelas atitudes de
ambos sobre as causas históricas do acontecimento. Isso acontece pois, após o estupro de
Lucy e a situação em que se encontra David, “deformado” em função do ataque, o que se
tem é uma postura claramente antagônica de ambos.
Enquanto David clama por justiça e deseja vingança, Lucy, que fica grávida,
aceita não só a gravidez decorrente do crime, como entende a situação sendo uma
consequência inevitável da nova ordem que se apresenta. Para ela não importa se esse é
o preço que terá que pagar para pertencer à aquele lugar e prosseguir com sua vida em
paz, afinal de contas o filho de Lucy passa a representar essa nova África do Sul que se
constrói e é também garantia de sua permanência nessa sociedade. Em função disso Lucy
aceita a proteção de Petrus, um negro que antes era empregado da fazenda e agora passa
a coproprietário e “marido” de Lucy.
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A relação entre David e Petrus também marca outra inversão no romance, haja
vista a constante queda de David em relação a ascensão econômica e social de Petrus, em
razão do auxílio do governo esse vai se estabelecendo evidenciando o surgimento dessa
nova classe social composta pela nova raça dominante. É o que considera Bandeira:
Numa primeira leitura, fica claro ao leitor que enquanto
Petrus prospera, David se deteriora. Petrus, que a princípio se
apresenta a David como o dog-man, passa a proprietário da
fazenda de Lucy e patriarca do lugar, pai adotivo do filho que ela
espera, assumindo até mesmo sua proteção, tirando de David o
direito de protegê-la, inerente à função de pai. (BANDEIRA,
2009).

A relação entre Petrus e David ainda é marcada por uma forte ironia, pois ao não
conseguir permanecer na casa da filha, David passa a trabalhar e viver no canil de Bev
Shaw, uma amiga de Lucy que cuida de cães abandonados, e que acaba por se tornar
amante de David. Essa ironia está no fato de que enquanto Petrus cuidava dos cães de
raça, a David cabe o cuidado dos cães doentes e rejeitados do canil de Bev.
Ainda sobre Petrus, podemos evidenciar a inversão marcada pela construção de
sua casa, pois em época que era empregado Petrus vivia no estábulo, contudo com as
novas oportunidades Petrus constrói sua casa no lugar mais alto da fazenda e que não só
ficava superior a casa de Lucy como recebia antes dela o sol da manhã. Entretanto, essas
oportunidades não são para todos os negros, haja vista a situação dos rapazes negros que
violentaram Lucy e agrediram David.
Com a não aceitação da nova situação David decide voltar para sua casa na cidade,
mas ao chegar encontra sua residência destruída em razão de uma invasão, ação que o
narrador deixa subentendido ter sido provocada por um grupo de negros, que assim como
os violentadores da fazenda não encontraram nas novas políticas uma solução imediata.
David, assim como os demais brancos da África do Sul, experimenta então uma situação
de insegurança e indignidade jamais vivenciada antes e acaba por retornar ao canil de
Bev, onde passa a viver.
Essas idas e vindas da personagem e essas inversões presentes em todas a relações
estabelecidas por ele fazem com que David torne-se um sujeito deslocado, que vai sendo
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esvaziado em sua identidade, uma crise comum ao homem contemporâneo e que não
encontra seu lugar no mundo. Sobre a atual crise de identidade, afirma Stuart Hall que
esta acontece devido ao fato de ela estar em estado de constante mutação: “Uma vez que
a identidade muda de acordo com a forma como o sujeito é interpelado ou representado,
a identificação não é automática, mas pode ser ganhada ou perdida” (HALL, 1998, 21)
David, que também simboliza a perda da juventude: antes, seus olhares eram
correspondidos pelas mulheres, depois elas passam a repeli-lo. O professor vivencia
então, uma progressão de perdas que marcam sua trajetória que se iniciam com o
abandono de Soraya e Melanie, a demissão da universidade, que faz como que ele perca
a profissão em que atuou por anos, depois a lesão em sua aparência em função das
queimaduras provocadas pela violência sofrida e por fim a impossibilidade de exercer seu
lugar de pai provoca em David, em cada uma dessas etapas, nesses muitos deslocamentos,
cada vez mais a perda da identidade que o compunha.
David carrega em si as características do sujeito pós-moderno, fruto de uma
sociedade fragmentada, um homem que ao tentar se identificar com essa sociedade sente
a impossibilidade de se encontrar em qualquer lugar que seja. Isso se dá pois, vive no
passado e não sabe sobreviver no mundo novo onde todos os valores que nortearam sua
vida estão transformados. Essa questão da perda de identidade acontece, principalmente,
pelo fato de o indivíduo não poder viver mais na sociedade como um ser pleno. Sobre
esse fato Hall (1998) assevera que:
O sujeito pós-moderno, conceitualizado, não tem uma identidade
fixa, essencial ou permanente. A identidade torna-se uma
``celebração móvel'': formada e transformada continuamente em
relação às formas pelas quais somos representados ou
interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam. (HALL,
1998, 12, 13)

Lurie não consegue se adaptar, e Coetzee dá ao leitor elementos para entender a
posição dos brancos como a vê David, um homem dos “velhos tempos”, um sujeito que
não aceitou, de fato, as mudanças e a perda do poder, que em sua época eram sustentados
na posse e na cor. Diante dessa nova sociedade em que o homem não faz mais parte de

9

um organismo uno, ele é projetado de forma fragmentada, e transforma-se em um híbrido
cultural. É obrigado a assumir várias identidades, dentro de um ambiente que é totalmente
provisório e variável, estando sujeito a modificações contínuas em relação às formas em
que os sistemas culturais o condicionam. Ainda sobre a fragmentação do sujeito,
resultado dessas transformações e múltiplas identidades, Hall afirma que:
As velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram
o mundo social, estão em declínio, fazendo surgir novas
identidades e fragmentando o indivíduo moderno. A assim
chamada ``crise de identidade'' é vista como parte de um processo
mais amplo de mudança, que está deslocando as estruturas e
processos centrais das sociedades modernas e abalando os
quadros de referência que davam aos indivíduos uma ancoragem
estável no mundo social. (HALL, 1998, 7).

Diante da impossibilidade em viver com as transformações e com a queda do lugar
que ocupava outrora, bem como a evidência manifesta em relação aos discursos que
barbarizam os negros que ainda fazem parte do pensamento do homem branco, David vai
se transformando num ser deslocado, estranho em seu próprio meio, um homem sem lugar
e sem identidade. Esse sujeito que antes era considerado um homem atraente, respeitado
por sua posição, se vê diante de uma outra realidade, agora velho, com aparência repulsiva
e totalmente vazio. David tona-se demasiadamente seco, como a linguagem empregada
no romance.
Sempre recriminado por Lucy por não tentar se adaptar aos novos tempos, David
permanece preso ao passado e debilitado permanece com a mesma arrogância que lhe é
particular. Mesmo compreendendo agora a escolha da filha, David reconhece que para
ele é tarde demais para tentar mudar e o que lhe sobra é a penas o sonho antigo de compor
uma ópera sobre Byron, e o trabalho no canil de Bev, com quem embora mantivesse um
caso possuía certo desprezo em razão da aparência da mulher. David se acha superior a
todos, mas na verdade ele não passa de um dos “cães rejeitados” dependentes do cuidado
de Bev.
Esse lugar em que David encontra seus pares, o canil de Bev, não oferece
tratamento. O que ele encontra nesse lugar é na verdade uma “morte amorosa”. A esse
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respeito Coetzee toca em um ponto bastante delicado, que é o caso da eutanásia, outra
razão que o fez ser criticado. Na visão empregada pelo autor, Bev acredita que aos que
não têm lugar, aos indesejados, é preciso ajudá-los a encontrar um fim sem dor. Esses
cães rejeitados encontram nesse lugar um último alento, uma morte tranquila. Porém, o
que provocou uma série de questionamentos acerca desse trecho na obra é se Coetzee não
estaria tratando do tema como uma metáfora e, portanto, quem seriam esses “Animais da
África que sofrem”.
Embora seja possível dizer que David vivencia um processo de humanização, ele
desiste de compor a ópera e passa a ficar sentado numa cadeira no canil, com um banjo
velho de brinquedo tocando o que seria sua grande obra, a imagem de um velho louco
como ele mesmo reconhece. Ao nos depararmos com as cenas finais em que ele se apega
a um dos cães do canil, um cachorro aleijado que lhe fazia companhia, quando o leitor
espera por uma redenção, um retorno da personagem, o que se tem na verdade é a
desistência do mesmo, quando este leva o cão para ser sacrificado.
Analisando o romance de Coetzee é possível ainda encontrar uma obra totalmente
atravessada por uma tragicidade, vista como a afirmação da individualidade ante o
mundo. Também é preciso considerar o título Desonra, que é um termo inerente às
tragédias gregas que representa o destino desgraçado de uma pessoa em função dos erros
cometidos por seus antepassados, como é o caso de Lucy, ou ainda sob a perspectiva do
romantismo alemão que resulta sempre no aniquilamento do sujeito.
Essa tragicidade também é evidente na nacionalidade partida, em que os sujeitos
habitam e transitam sem saber de seu papel na nova ordem que se apresenta. O trágico
aqui não se dá enquanto gênero, mas enquanto conceito filosófico, o que mostra o ponto
de vista pessimista do autor em relação a situação pós apartheid. Segundo a posição
adotada por Coetzee no romance, não seria possível que após tanto tempo de ódio contra
os negros que os brancos saíssem incólumes e por essa razão é que o narrador apresenta
a história como a grande motivadora da violência sofrida pelas personagens. Os conceitos
de civilidade e barbárie marcam a obra como um todo e no fim todos na história são
desonrados e desgraçados.
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