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RESUMO 

 

 

Tomando como objeto o escritor sul-africano J.M. Coetzee e a sua trilogia Cenas 

da vida na província, objetivamos analisar nesta dissertação como a autobiografia não 

pode ser recebida como uma representação confiável do sujeito autobiografado, mas 

como uma metáfora viva presente em todos os textos – sejam eles ficcionais, críticos, 

ensaísticos –, que é revelada através de um momento especular, em que há uma troca de 

(re)conhecimento entre autor do texto e autor no texto, ou seja, entre autor e leitor. Ao 

longo deste estudo, observamos como o escritor J.M. Coetzee coloca seu leitor em um 

jogo sobre os limites da verdade e ficção; através de sua trilogia de forte cunho 

autobiográfico, pretendeu-se analisar como o escritor ficcionaliza a própria história, 

colocando em xeque a autoridade do autor, e, consequentemente, a teoria de que a 

autobiografia significa uma coincidência e sobreposição perfeita entre vida e obra. 

Também analisamos como o escritor encontra-se diluído em todos os seus trabalhos 

publicados, destacando que todo ato da escrita revela o escritor. Para tanto, como aporte 

decisivo utilizamos as teorias e estudos de Philippe Lejeune, Paul De Man e do próprio 

escritor e crítico J.M. Coetzee, já que nos permitem abranger os procedimentos e 

categorias que permeiam entre os estudos das teorias da autobiografia. 

 

Palavras-chave: autobiografia; J.M. Coetzee; metáfora; desfiguração. 
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ABSTRACT 

 

 

Taking as object the South African writer JM Coetzee and his trilogy Scenes 

from provincial life, this work has aimed to analyze how the autobiography cannot be 

perceived as a reliable representation of its subject, nevertheless as a living metaphor 

present in all texts - being they fictional, critics, essays -, that is revealed through a 

specular moment, in which there is an exchange of knowledge/recognition between the 

author of the text and the author in the text itself, that is, between author and reader. 

Throughout this study, we have observed how the writer, JM Coetzee, has put his reader 

in a game concerning the limits between truth and fiction; through its strong 

autobiographical trilogy, it was intended to analyze how the writer fictionalizes his own 

story, jeopardizing the authority of the author, and, as a consequence, the theory that the 

autobiography means a coincidence and a perfect overlap between life and masterpiece. 

We have also analyzed how the writer is diluted in all his published works, highlighting 

that every act of writing reveals the writer itself. In order to do so, we have used the 

theories and studies of Philippe Lejeune, Paul De Man and JM Coetzee itself, as they 

allow us to cover the procedures and categories permeated across the studies of 

autobiography theories. 

 

Keywords: autobiography; JM Coetzee; metaphor; de-facement. 
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ANOTHER AND OTHER MODE OF THINKING  

 

Ao fim de um dia de escritura, venho à tona com 

páginas que estou acostumado a chamar de o que eu queria 

dizer. Mas num espírito mais cauteloso agora me pergunto: 

estas palavras, impressas no papel, são verdadeiramente o que 

eu queria dizer? Será que basta mesmo, como relato 

fenomenológico, dizer que procurei os instrumentos verbais 

apropriados e mexi com eles até conseguir dizer o que eu 

queria dizer? Não seria mais exato eu dizer que remexo uma 

frase até as palavras na página “soarem” ou “estarem” certas 

e então eu paro de mexer com ela e digo a mim mesmo: “Isso 

deve ser o que eu queria dizer”? Se assim é, quem é que julga 

o que soa ou não certo? Sou necessariamente eu (“eu”)? 

 

J.M. Coetzee, Diário de um ano ruim (2007, p.203) 

 

 

Ao ser solicitado a J.M. Coetzee uma breve biografia sua para compor a orelha de 

seu primeiro romance, em 1974, Dusklands, o escritor evidencia seu incômodo para 

realizar tal tarefa ao afirmar: “sou só um dos dez mil Coetzees”
1
. Formado em 

Matemática e em Língua Inglesa pela University of Cape Town, J.M. Coetzee é um dos 

mais consagrados escritores de língua inglesa da atualidade, sendo reconhecido com o 

prêmio Nobel em 2003 e o primeiro a receber duas vezes o prêmio Booker Prize – um 

dos prêmios britânicos mais importantes da literatura – por Life and Times Of Mikael K 

(1983) e Digrace (1999).  

O escritor sul-africano nasceu e viveu sua infância na África do Sul. Quando 

jovem, trabalhou como programador de computadores na IBM, em Londres, e 

atualmente é professor da Universidade de Adelaide, na Austrália, autor de ficção, 

ensaios de crítica literária e memórias. Suas obras preocupam-se em problematizar o 

lugar da literatura e do artista no mundo contemporâneo; através de uma escrita 

aprimorada, rica em digressões psicológicas, Coetzee sabe exatamente como escolher as 

palavras, levando-nos a assimilar sua escrita a uma conta de matemática, na qual o leitor 

precisa somar as partes para chegar ao resultado final.  

Somando, portanto, suas obras, observamos que os personagens de seus romances 

partilham características comuns: protagonistas que parecem não se adequar ao seu 

meio, incapazes de estabelecer relações interpessoais saudáveis, como completos 

outsiders. Essas características comuns nos levam a pensar em seus personagens como 

um reflexo da própria personalidade do escritor sul-africano, dando-nos margem a 

assimilar semelhanças entre ele e o personagem John de Elizabeth Costello (2003) ou, 

                                                           
1
 http://lendocoetzee.com/2013/04/13/sobre-o-escrever/ 
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até mesmo, a cogitar a possibilidade de Diário de um ano ruim (2007) ser uma obra 

“autobiográfica”, já que o personagem principal – dentro de uma obra que constrói três 

planos narrativos divididos na mesma página (como um quebra cabeças) –, o escritor 

sul-africano, Señor C, radicado na Austrália, possui características bem conhecidas do 

autor J.M. Coetzee. Porém, pouco sabemos da real personalidade do escritor que, em 

suas conferências, não abre espaço para perguntas ou para o contato com o público, 

apenas faz uma leitura de seu texto, com seu ritmo pausado e preciso.  

A persona pública J.M. Coetzee se mostra distante e, praticamente, inacessível. O 

escritor recusa-se a dar entrevistas e a falar sobre si e sobre seus romances.  Em 2003, 

em seu discurso Nobel, Coetzee dá uma aula sobre Robinson Crusoé, de Daniel Defoe, 

sem mencionar ou comentar em nenhum momento sobre os seus livros. Em 2007, foi 

convidado a participar da Festa Literária Internacional de Paraty – RJ, o convite foi 

aceito com algumas restrições, entre elas, não falar sobre o seu próprio trabalho. Mais 

recentemente, em uma conferência realizada em Curitiba – PR, no ano de 2013, 

lançando, também, o seu último romance The childhood of Jesus (2013), Coetzee leu 

durante cinquenta minutos seu texto sobre a experiência com a censura, sem abrir 

espaço para perguntas e nada sobre sua vida e obras. Tendo uma postura evasiva e 

difícil, que tanto se mostra em suas aparições ao público, nos é estranho, como leitores 

de J.M. Coetzee, receber uma trilogia autobiográfica do escritor que tanto foge às 

aparências, de um escritor cuja vida pessoal torna-se domínio público.  

A questão é que, há décadas, o escritor sul-africano nos mostra que sua persona 

cotidiana é desimportante, não há nada muito além do que seus alter-egos já disseram, e 

nos dizem, que ele possa ainda nos falar. Seus personagens se articulam como figuras 

que compartilham alguns traços com ele, as suas obras já falam por si, não precisam de 

um autor “porta voz”. E é aqui que nos entrelaçamos em sua rede, se seus personagens 

já se expressam por ele, o que nos traz a sua trilogia de forte cunho autobiográfico? 

Quem é esse escritor sul-africano que parece nos encostar à parede fazendo-nos 

perguntas enigmáticas? Ele não é somente o escritor de Disgrace, assim como Elizabeth 

Costello não é somente a autora de A casa de Eccles Street. Como um ativo crítico 

literário, a sua trilogia não se restringe à autobiografia; há muito ainda a observar e a 

problematizar.   
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Até a publicação de Infância – cenas da vida na província (1997), a maior parte 

do trabalho de Coetzee era considerada como uma “teoria alegorizada”
2
. O legado dessa 

abordagem, que remete à busca por alegorias teóricas que incorporam seu trabalho, 

combinado com a reserva pessoal notória de Coetzee e sua reputação por um “estilo 

ficcional que não oferece nenhum indício de uma presença pessoal do autor”
3
 

(ATTRIDGE, 1999, p.77), levou muitos de seus críticos e leitores a serem 

surpreendidos por um livro cujo enredo certamente pode ser considerado 

autobiográfico: uma criança chamada John Coetzee que cresceu em Worcester e 

Johanesburgo, África do Sul, durante a construção do Apartheid, que compartilha não 

só o nome do autor, como sua data de nascimento e sua estrutura familiar. Porém, o 

estilo do livro – terceira pessoa do singular, tempo presente – está mais próximo da 

ficção do que do gênero autobiográfico.  

Este recurso de distanciamento em suas autobiografias (este estilo também está 

presente no segundo volume da trilogia, Juventude – cenas da vida na província), pode 

ser explicado por suas obras críticas, principalmente Confessions and double thoughts 

(1985) e Doubling the point (1992). Nelas, Coetzee explora a inevitável dificuldade de 

conhecer e escrever a verdade sobre o eu sem ser autoenganado, já que “o eu é um local 

onde a vontade atravessa por seus processos de forma obscuramente acessível à 

introspecção”
4
 (COETZEE, 1992, p. 261), e porque “o básico movimento da auto-

reflexividade é um movimento duvidoso e questionável, está na natureza da verdade que 

o eu reflexivo diz para si mesmo não ser definitivo.”
5
 (ibidem, p. 263). Assim, utilizar-

se de uma escrita narrativa em terceira pessoa e tempo presente permite que o autor 

explore a busca pela verdade do eu através da introspecção e reflexão proporcionadas 

pelo distanciamento enunciativo.     

Para J.M. Coetzee, escrever, principalmente escrever ficção, produz uma verdade 

fundamental sobre si mesmo através de um processo que ele defende como “another and 

other mode of thinking”; o ato da escrita é como um ato pessoal (embora não 

estreitamente) e produtivo de verdade, uma noção que surge, cada vez mais 

progressivamente, em seus trabalhos durante os anos 1990.  

                                                           
2
 ATTWELL, David. Doubling the point. 1992, p. 245. Por ser um estudioso literário, acredita-se que o 

escritor sul-africano oferece alegorias da psicanálise lacaniana, mas, também, outras formas de teorias 

mais diversas, como às do pós-colonialismo e da desconstrução.  
3
 “fictional style that offers no hint of a personal authorial presence”. 

4
 “[…] the self is a site where the will goes through its processes in ways only obscurely accessible to 

introspection.” 
5
 “Because the basic movement of self-reflexiveness is a doubting and questioning movement, it is in the 

nature of the truth that the reflecting self tells itself not to be final.” 
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De um trabalho altamente metaficcional e experimental, como Dusklands (1974), 

In the heart of the country (1977) e Foe (1986), Coetzee move-se para o mais realista 

Age of Iron (1990) e The Master of Petersburg (1994)
6
, concomitantemente com uma 

progressiva trajetória confessional. Esta última obra, The Master of Petersburg – “por 

todo seu deslocamento para a Rússia do século XIX e a (parte histórica, parte 

imaginada) carreira de Dostoevsky” (ATTRIGDE, 1999, p. 80)
7
 –, pode ser vista como 

uma das obras mais confessionais de Coetzee até Infância: escrita logo após a morte de 

seu próprio filho, Coetzee imagina Dostoevsky voltando para St. Petersburgo para 

lamentar a morte de seu enteado, Pavel Alexandrovich Isaev. O paralelo entre esta obra 

e a vida de Coetzee é claro: o escritor lamenta a morte de seu amado filho. Não por 

acaso, é o primeiro livro do escritor empenhado em uma “inflexível autoanálise”
8
, e o 

primeiro a ser escrito em terceira pessoa do singular e em tempo presente.  

Mas só ao leitor é permitido constatar o elo entre a morte de Pavel Alexandrovich 

Isaev e a morte do filho de J.M. Coetzee; em nenhum momento da narrativa é exposto 

tal ligação. Através de protagonistas aparentemente deslocados do mundo em que estão 

inseridos, Coetzee constrói romances que, usualmente, não se apresentam como objetos 

estéticos lapidados; seus protagonistas parecerem sempre desviar dos momentos “auge” 

da obra. O leitor, portanto, torna-se uma ferramenta chave para o processo de 

finalização da obra, participando do processo de descoberta daquilo que os próprios 

romances representam. 

Podemos destacar diversos pontos em comum entre o escritor sul-africano e seus 

protagonistas, além da diluição de suas teorias em suas novelas. Como em sua obra 

mais premiada, Desonra (1999). Tanto David Lurie quanto o escritor sul-africano têm 

experiências como professor na Universidade da Cidade do Cabo, compartilham uma 

postura evasiva diante de interrogatórios (entrevistas), e têm uma profunda apreciação 

sobre a Literatura europeia. Quando Lurie se vê em um tribunal acadêmico, após ter se 

envolvido com uma de suas alunas, sua postura mostra-se totalmente evasiva, admitindo 

a culpa, mas não querendo realizar qualquer confissão: “Francamente, o que vocês 

querem de mim não é uma confissão. Bom, não vou confessar nada. Já me declarei, 

como é de meu direito. Culpado, conforme as queixas. É o que eu tenho a dizer. É só até 

                                                           
6
 A maioria dos livros de J.M. Coetzee é publicada no Brasil pela editora Companhia das Letras. 

Infelizmente não há tradução dessas obras citadas, apenas de In the heart of the country, que foi traduzida 

para o português por Luiz A. de Araújo e publicada no Brasil pela editora Best Seller em 1997.   
7
 “for all its displacement to nineteenth-century Russian and the (partly historical, partly imagined) career 

of Dostoevsky.” 
8
 ATTRIDGE, 1999, p. 80. 
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aí que estou disposto a chegar.” (COETZEE, 1999, p. 61) Mais a frente da narrativa, 

Lurie acaba provando de seu próprio veneno. Quando, morando com sua filha em um 

ambiente rural da África do Sul, são atacados e sua filha estuprada, o então ex-professor 

solicita que ela confesse às autoridades o ocorrido, mas ele não tem voz para fazer tal 

solicitação, e ela se nega a qualquer forma de confissão. 

Desonra não dá qualquer indício de ser um produto de uma “inflexível 

autoanálise”, de haver um paralelo claro entre o enredo e a vida de Coetzee, – como no 

caso de The Master of Petersburg –, mas é, sem dúvida, uma exploração das próprias 

teorias coetzeenianas. Confissão para J.M. Coetzee é mais do que admissão de pecado, 

é, como é para Santo Agostinho, uma aproximação pessoal, sustentada e não racional de 

algo divino e transcendental, que se aproxima à verdade, porém, diferente de Agostinho 

que encontra essa verdade em Deus, para Coetzee a verdade só é permitida através de 

introspecção, de reflexão, de uma necessária individualidade, que só se dá através da 

escrita.  

Mas essa verdade não necessariamente irá reproduzir uma realidade. Coetzee 

observa, por exemplo, o caso das Confissões de Jean-Jacques Rousseau. O projeto de 

imediatismo da linguagem de Rousseau pretende ser uma forma de garantir a verdade 

do passado recontado, mas que, em seu lugar, é uma linguagem ingênua que revela o 

confessado no momento da confissão, pois ao confessar o passado, o confessado pode 

inferir sentimentos ou desejos (por exemplo) que estão presentes no ato da confissão. 

Dessa forma, é uma verdade produzida pelo próprio texto, mas que não necessariamente 

condiz com a realidade, isso porque “autenticidade não exige que a linguagem 

reproduza uma realidade; em vez disso, exige que a linguagem manifeste sua própria 

verdade”, portanto, continua Coetzee, a “própria linguagem torna-se para Rousseau a 

existência do autêntico eu, e o apelo para uma “verdade” exterior é fechada.” 

A postura evasiva de Lurie ao se ver diante de um tribunal acadêmico evidencia 

a abordagem coetzeeniana de confissão; discursos, especialmente públicos, de 

confissão, desculpas, perdão, são mais ligados ao compromisso de dúvida e à 

necessidade de seu uso, do que necessariamente construir ou encontrar a verdade que 

seja condizente com a realidade, e isso justifica a não confissão de Lurie. 

A persona pública de J.M. Coetzee aparece na mesma relutância de seu 

protagonista de Desonra. Em geral, o escritor sul-africano parece cauteloso de qualquer 

linguagem “que estabelece a lei, que não é provisória, que não é como um de seus 
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habituais movimentos, que olha ceticamente para trás às suas premissas”
9
 (COETZEE, 

1992, p. 394); ele é contrário e reluta a qualquer forma de discurso que requer dele um 

posicionamento, pois os polos nunca são neutros, sempre há um positivo e um 

negativo
10

. Dessa forma, ele se nega a dar qualquer tipo de entrevistas, e isso porque 

“entrevistadores querem discurso, um fluxo de discurso. Aquela fala que eles gravam, 

jogam fora, editam, censuram, cortam fora todos seus descaminhos até que fique como 

um monólogo ideal”
11

 (COETZEE, 1992, p. 65). E o que está por trás da entrevista, o 

real desejo da entrevista jornalística, é uma forma de intercâmbio de raízes, uma 

psicoterapia, uma confissão religiosa, porém, “nos cursos de um discurso não ensaiado, 

prefere o assunto desconhecido para seu eu despertado.” (ibidem)
12

. O escritor declara 

que a falta de estrutura e de reflexão em um discurso não ensaiado (e por isso suas 

conferências são baseadas em uma leitura rígida de seu texto pré-escrito) não garante a 

sua veracidade; ao invés disso, a fala não é um achado da verdade, mas uma versão 

pálida e provisória da escrita. “E o florete de surpresa exercido pelo magistrado ou pelo 

entrevistador não é um instrumento de verdade, mas, pelo contrário, é uma arma.” 

(ibidem, p. 66)
13

.  

Negar-se a dar entrevistas, conceder confissões ou auto declarações parece ser a 

forma de J.M. Coetzee prevenir-se de falsas verdades sobre ele mesmo e sobre seu 

trabalho. Como pontuado acima, a verdade é algo intrinsicamente relacionado à 

reflexão, ao silêncio, à prática da escrita (ibidem, p 66-67).  O senso de arrogância e de 

frieza que muitas vezes é exposto pelos jornalistas, devido às suas negações e 

distanciamento de um discurso direto, nada mais é do que uma forma de prevenir-se de 

falsas alegorias e manter profundamente o seu respeito por acreditar no poder da 

linguagem como produtora da verdade. 

A busca pela verdade está no coração de todo o trabalho de Coetzee. O escritor 

sul-africano declara que toda escrita é autobiográfica, especialmente ficção, pois, nesta, 

talvez mais que nos outros discursos, o escritor não é o mestre onipotente, é a sua mão 

condutora do processo significativo. E escrever uma obra autobiográfica, uma tentativa 

de escrever sobre o eu, é ter uma ideia razoavelmente vazia sobre a verdade, não 

                                                           
9
 “that lays down the law, that is not provisional, that does not as one of its habitual motions glance back 

skeptically at its premises.” 
10

 COETZEE, J.M. Doubling the point. 1992, p. 200.  
11

 “interviewers want speech, a flow of speech. That speech they record, take away, edit, censor, cutting 

out all its waywardness, till what is left conforms to a monologic ideal.” 
12

 “in the transports of unrehearsed speech, the subject utters unknown to his waking self.” 
13

 “And the rapier of surprise wielded by the magistrate or the interviewer is not an instrument of truth but 

on the contrary a weapon.” 
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contando com a necessidade do artifício imposto pela representação na linguagem. 

Resumindo, o eu não deixa de ser uma metáfora que perpassa por todos os textos – “all 

the facts are too many facts” (COETZEE, 1992, p. 18); de algum modo, o eu terá de ser 

omitido para que atinja a finalidade da verdade maior, ou, pelo menos atinja outra forma 

de verdade. O recurso narrativo de distanciamento permite que o autor – levando em 

consideração suas teorias – revele mais sobre si mesmo do que se assumisse o “pacto 

autobiográfico” de Philippe Lejeune, por exemplo.  

Quando o escritor sul-africano declara que a autenticidade não exige que a 

linguagem reproduza uma realidade, ele está colocando em questionamento a teoria de 

Lejeune o qual considera que o “pacto autobiográfico” é a afirmação, no texto, da 

identidade do nome (autor – narrador – personagem), remetendo, em último caso, ao 

nome que está na capa do livro, ou seja, o autor. Essa identidade é representacional, 

cognitiva e, acima de tudo, baseada em atos de fala. O teórico francês afirma que para 

que um livro seja autobiográfico deve haver uma assinatura que dá ao contrato 

autoridade legal; o princípio de autoridade deve ser um acordo entre autor e leitor, ou 

seja, entre o autor do texto e o autor no texto, e assim, o teórico permite ao sujeito leitor 

fazer-se juiz. Porém, para Coetzee, assumir uma autoridade (o eu que fala de eu) é um 

fator ingênuo, pois não garante uma fiel reprodutibilidade daquilo que está sendo 

narrado. 

O que J.M. Coetzee afirma vai contra a teoria de Lejeune e, nesse caminhar, em 

direção ao teórico literário Paul De Man. Quando, em Confessions and Double Thought 

(1985, 209-210), Coetzee analisa a obra autobiográfica de Jean-Jacques Rousseau, o 

crítico sul-africano declara que o único leitor que pode julgar entre a verdade e a 

falsidade em Rousseau é De Man. Sua análise do episódio da fita depende da premissa 

de que a confissão trai inautenticidade quando os lapsos confessionais entram na 

linguagem do Outro. Assim, Coetzee observa que apesar de De Man acusar Rousseau 

de (auto) engano na base da “satisfação”, ele detecta em seu tom, um “prazer” em suas 

próprias revelações. A satisfação e o prazer são eles mesmos detectados em 

“eloquência” e “um fácil fluxo de hipérbole”, isto é, em recursos de linguagem que não 

pertencem a Rousseau – o que, no caso, pertencem ao próprio crítico De Man. Rousseau 

não está falando (para) si mesmo, alguém está falando através dele.  

Ao concluir tal argumento sobre a análise da fita de De Man, é-nos claro o 

conhecimento de Coetzee sobre o texto no qual o teórico belga-americano corrói a 

teoria de Philippe Lejeune, Autobiography as De-Facement (1984). Assim como o 
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escritor sul-africano que declara que a ficção pode revelar uma verdade sobre o eu 

maior que a própria confissão, o teórico belgo-americano afirma que a tentativa de 

distinguir a autobiografia da ficção é considerar aquela como pertencente a uma forma 

“mais simples de referencialidade, de representação e de diegese”, que desconstrói todo 

o poder de representação da linguagem. E, também, afirmar uma identidade, assumir 

uma total autoridade de fala sobre a narrativa de sua vida, não quer dizer ser um retrato 

fiel do eu.   

[...] estamos nós tão certos de que a autobiografia depende da referência, 

como uma fotografia depende de seu tema ou uma pintura (realista) de seu 

modelo? Assumimos que a vida produz a autobiografia como um ato produz 

suas consequências, mas não podemos sugerir, com igual justiça, que o 

projeto autobiográfico pode ele próprio produzir e determinar a vida e que 

aquilo que o escritor faz é de fato governado pelas exigências técnicas do 

autorretrato e portanto determinado, em todos seus aspectos, pelos recursos 

de seu meio?
14

 (DE MAN, 1979, p. 69)  

 

A vida produz a autobiografia, ela é a intenção inicial para a escrita de uma vida, 

isso todos assumimos. Porém, ao colocá-la no papel, esta intenção inicial do autor 

(referência) deixa de ter o seu domínio e passa às exigências técnicas da escrita, que vai 

produzir e determinar a vida, esta que assume diversas representações. É ingênuo 

pensar que narrar sua vida é estar revelando toda a verdade sobre o eu, pois ao assumir 

as exigências do ato da escrita, a referência primeira – a vida – deixa de ser clara e 

simplesmente um referente e transforma-se em um jogo de substituições, em 

representações, muito similar à ficção. Assim, De Man corrói a intimação de unidade de 

Lejeune ao afirmar que a autobiografia “não é um gênero ou um modo, mas uma figura 

de leitura ou de entendimento que ocorre, em algum grau, em todo texto.”
15

 (ibidem, p. 

70). 

  Mas ao afirmar que a autobiografia é uma figura de leitura ou de entendimento 

que está presente em todos os textos, deve-se pensar, também, que nem todo texto pode 

ser ou não autobiográfico. Isso porque o momento autobiográfico ocorre quando dois 

sujeitos no ato da leitura estão em alinhamento e em substituição reflexiva mútua, eles 

se determinam e, assim, revela-se o sujeito; essa estrutura especular é transferida para o 

texto, e, assim, o momento especular é uma estrutura linguística. É, portanto, esse 

                                                           
14

 “But are we so certain that autobiography depends on reference, as a photograph depends on its subject 

or a (realistic) picture on its model? We assume that life produces the autobiography as an act produces 

its consequences, but can we not suggest, with equal justice, that the autobiographical project may itself 

produce and determine the life and that whatever the writer does is in fact governed by the technical 

demands of self-portraiture and thus determined, in all its aspects, by the resources of his medium?” 
15

 “is not a genre or a mode, but a figure of reading or of understanding that occurs, to some degree, in all 

texts.” 
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momento especular que revela a estrutura tropológica, o jogo de substituições, a 

metáfora, que está submetida a toda cognição, inclusive o conhecimento de si. Como a 

assinatura de um fotógrafo que se deixa perceber nas suas fotografias; “quanto mais 

tempo o fotógrafo tem para fazer justiça ao retrato, menos provável é que essa justiça 

seja feita”, como declara Coetzee em Diário de um ano ruim (2007, p. 212), e acaba 

revelando mais o seu próprio olhar, a sua assinatura na fotografia.  

Paul De Man evidencia-nos a dificuldade de definições da autobiografia, pois, ao 

percebermos que a “construção” da autobiografia se dá através de um movimento 

giratório dos tropos que só é revelado através do momento especular, observamos que 

“o interesse da autobiografia, portanto, não está na revelação de um conhecimento 

confiável de si mesmo – ela não o faz – e sim na demonstração, de modo surpreendente, 

da impossibilidade de fechamento e de totalização (isto é, da impossibilidade de chegar 

a ser) de todos sistemas textuais conformados por substituições tropológicas.”
16

 (DE 

MAN, 1984, p. 71). Enquanto para Lejeune a autobiografia significa coincidência e 

sobreposição perfeita entre vida e obra, em De Man, ao contrário, a ênfase recai sobre a 

assíntota permanente entre o eu do texto e o eu no texto, levando assim a uma contínua 

e crescente indistinção entre os polos da vida e da ficção, que aparecem, portanto, 

menos como termos positivos do que como vetores que, ao mesmo tempo, 

sobredeterminam e instabilizam os lugares do outro. De um modo geral, não é preciso 

usar a primeira pessoa para ser autobiográfico; na poesia de João Cabral de Melo Neto, 

por exemplo, o pronome pessoal em primeira pessoa é empregado pouquíssimas vezes, 

porém, a subjetividade está presente no modo como os fenômenos são recortados e as 

comparações articuladas. Nesse sentido, também podemos observar essas imagens em 

De Man em sua análise do episódio da fita, em que o teórico elabora e teoriza o tempo 

todo a sua vergonha pessoal sob a aparente impessoalidade e distância de uma close 

reading de Rousseau. Há, dessa forma, uma constante troca de (re)conhecimento entre 

autor e leitor (autor do texto e autor no texto) instabilizando os lugares do outro, o que 

faz com que autobiografia não se feche; ela encontra-se diluída tanto em textos 

considerados autobiográficos, de ficção, quanto em textos críticos, sendo, portanto, 

impossível a sua totalização.  

                                                           
16

 “the interest of autobiography, then, is not that it reveals reliable self-knowledge – it does not – but that 

it demonstrates in a striking way the impossibility of closure and of totalization (that is the impossibility 

of coming into being) of all textual systems made up of tropological substitutions” 
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 Por isso, tomaremos a trilogia de ficção autobiográfica de J.M. Coetzee como 

objeto principal deste estudo. Tanto Infância (1997) quanto Juventude (2002) – escritas 

em terceira pessoa do singular e em tempo presente – constroem uma ficcionalização de 

seu protagonista (que é o próprio autor) levantando questões sobre o que é possível 

considerar como verdadeiro ou não em sua obra. Não é fácil traçarmos um perfil 

confiável do escritor tomando apenas a sua trilogia autobiográfica, mas fica claro que 

ele se dilui em todos os seus trabalhos publicados, sendo eles de ficção ou críticos. Já 

em Verão (2009), última obra da trilogia, encontramos resquícios do narrador presente 

nas obras anteriores, mas a questão é que esta obra penetra ainda mais na ficção, pois 

evidencia-nos um fato que é obviamente fictício: John Coetzee está morto. O escritor 

sul-africano dá vida, então, a Vincent, jornalista britânico que busca entrevistar pessoas 

que conviveram com John para escrever seu romance biográfico sobre o escritor. Seu 

trabalho não é realizado e Verão é uma junção do material coletado por Vincent. Esta 

última obra da trilogia, portanto, permite destacar vários pontos, principalmente, que 

dizem mais respeito ao trabalho crítico do escritor sul-africano do que de seu próprio eu. 

A aversão a entrevistas, as suas afirmações de que elas não buscam e não trazem a 

verdade, podem responder às perguntas de por que Verão é uma obra tão fragmentada e 

de por que Vincent não consegue concluir o seu romance biográfico.  

  J.M. Coetzee possui a peculiaridade de ser um escritor-crítico. Seu olhar pessoal 

e sua pessoa crítica estão presentes em todas as suas obras. E o escritor sabe que ao 

escrever, principalmente escrever romances, é entrar em uma dança de máscaras; só o 

leitor poderá identifica-las e presumir o que está por trás delas. Ao escrever uma trilogia 

com tantos traços claramente autobiográficos, Coetzee parece querer evidenciar isto, 

que somente o leitor poderá entrar na dança conduzida pela escrita, somente a ele será 

permitido constatar quem é esse eu que se camufla e se revela (que se revela e se 

camufla). É uma dança em que a troca de máscaras é constante, em que “all the facts are 

too many facts”; o eu é uma instância múltipla, que se define através de um tropo de 

semelhança (eu – outro). Ao dizer “eu”, automaticamente pressupõe-se um você, um 

outro, que o tomará como medida de comparação (de si mesmo ou de um ele), e não 

enxergará o mesmo eu que aquele que diz “eu”. Dessa forma, a vida narrada multiplica-

se; é uma constatação de que o eu resiste a uma estabilização final, de que é uma grande 

metáfora viva.    
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Esta dissertação é composta por dois capítulos. A teoria levantada nesta 

introdução, além do perfil do escritor J.M. Coetzee, serviu de base e direcionamento 

para a escrita dos capítulos que se seguem, principalmente, do capítulo de análises.  

O primeiro Capítulo desta dissertação visa realizar um panorama histórico das 

narrativas do eu, de extrema importância para observarmos como se deu o desenrolar 

desses escritos e da concepção do eu em determinadas fases. Dessa forma, decidimos 

buscar a construção do narrar uma vida desde Vidas Paralelas de Plutarco e, 

posteriormente, Vidas de Santo, nas quais destacamos o autor de sua própria narrativa 

do eu, Agostinho de Hipona, com suas Confissões (398 d.C.). Problematizamos as 

questões das vidas exemplares e da concepção do eu que alcançariam uma missão e, 

com isso, uma totalização. Com a chegada do Renascimento, observamos que o homem 

volta-se a si, mergulhando em sua individualidade e, com isso, deparamo-nos com a 

magnífica obra de Michel de Montaigne, Ensaios (1595), o qual inaugura o gênero 

ensaio e a subjetividade na narrativa de uma vida. Mas o termo autobiografia mesmo só 

aparece em 1800, após a obra de Jean-Jacques Rousseau, Confissões (1764-1770), a 

qual é considerada fundadora da autobiografia moderna e que abarca o gênero utilizado 

por Agostinho, as confissões, e a subjetividade e individualidade de Montaigne.  

Após esse apanhado histórico das narrativas de uma vida, em que muitas vezes 

vemos surgir J.M. Coetzee enquanto crítico (principalmente em Rousseau), podemos 

entrar com mais segurança nas análises da trilogia. O segundo capítulo, que é 

basicamente voltado para essas análises, visa evidenciar a importância do leitor para o 

fechamento da obra e como o escritor sul-africano se dilui, brinca com o jogo de 

máscaras e coloca o seu leitor em armadilhas do eu. Dividido em subcapítulos, em 

Infância analisamos a narrativa em terceira pessoa do singular e em tempo presente, 

como J.M. Coetzee permite constatar que o seu protagonista tem como referência o 

próprio escritor – tomamos aqui como base as teorias de Émile Benveniste, e como 

contraponto As Palavras (1964) de Jean-Paul Sartre. Em Juventude, traçamos um 

percurso deste segundo volume, destacando seus anticlímax e as suas semelhanças com 

o gênero narrativo do Bildungsroman – Franco Moretti é o condutor desta parte. E em 

Verão abordamos a sua estrutura assimétrica, cubista e não linear, que quebra com o 

fluxo narrativo das obras anteriores, construindo um perfil fragmentado de John 

Coetzee. Também destacamos como a trilogia e demais trabalhos (o ato da escrita) de 

J.M. Coetzee deixam pistas ao leitor e revelam o seu eu – tomamos como contraponto e 
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base a biografia de Claudia Roth Pierpont sobre Philip Roth, Roth Libertado – o escritor 

e seus livros (2014).   
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ESCRITAS DO EU – UM PANORAMA HISTÓRICO 

 

J.M. Coetzee tem uma trajetória que evidencia o seu interesse pela narrativa do 

eu. O livro de entrevistas com David Attwell, Doubling the point (1992), faz da relação 

da autobiografia com sua crítica e ficção um tema importante: a questão da 

autobiografia abre e fecha a obra, e o mais longo e único capítulo centra-se na 

autobiografia e confissão. Em Confessions and double thoughts – Tolstoy, Rousseau 

and Dostoievsky, Coetzee analisa a confissão como um modo de escrita autobiográfica 

e, quando foi professor visitante da University of Chicago, em 1999, Coetzee ministrou 

um curso sobre este mesmo tema. Em um modo geral, a presença do eu para si mesmo, 

a autoridade e autenticidade do assunto abordado e a questão de produzir a verdade 

através da escrita são preocupações centrais em toda escrita de J.M. Coetzee.  

 Dessa forma, a trilogia publicada pelo escritor a partir de 1997 é uma exploração 

das próprias teorias e críticas sobre as narrativas do eu do escritor-crítico sul-africano, e 

que só será possível sua análise – no segundo capítulo desta dissertação –, após uma 

breve contextualização histórica sobre as narrativas autobiográficas. 

  

*** 

 

A busca pelo autoconhecimento, pela necessidade de construir a sua própria 

personalidade não se dá apenas no mundo atual; é uma agitação que percorre toda a 

tradição do conhecimento de si, desde a Antiguidade até hoje. A autobiografia – que se 

caracteriza, de forma geral e muito sucinta, como uma narrativa recaptulativa, que visa 

construir a imagem no tapete de uma vida, esta de quem a escreve – serviu como 

modelo chave da escrita de si, ganhando grande destaque a partir do final do século 

XVIII, com a ascensão da burguesia, a qual encontrou neste gênero um meio adequado 

de manifestação de seu individualismo e de sua concepção de pessoa. Porém, o termo 

autobiography surgiu apenas nos anos 1800, sendo registrado, pela primeira vez em 

1809, pelo historiador e escritor inglês, Robert Southey, que utilizou o termo na revista 

britânica Quartely Review, na qual previu uma “raiva epidêmica por autobiografia”. O 

seu gênero antecessor, a biografia, surgiu bem anteriormente, mas seu termo foi 

registrado somente no século XVIII. A narrativa biográfica foi de suma importância 

para os estudos historiográficos, em que se prestava ao discurso das virtudes e servia de 

modelo às gerações futuras; assim, esse gênero participa na “perpetuação” de um 
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regime de historicidade que visa o futuro da reprodução de grandes modelos existentes. 

Dessa forma, a (auto)biografia, mesmo tendo o seu reconhecimento, de certa forma, 

tardio, emergiu já na Antiguidade Clássica, na praça pública, como nos mostrará 

Mikhail Bakhtin (2010).  

O filósofo russo apresenta-nos que o espaço real onde a biografia e a 

autobiografia tomaram consciência foi a ágora – a praça pública, local que foi 

considerado essencial na constituição dos primeiros estados gregos –; seu espaço era 

tomado pelo público a fim de escutar os grandiosos feitos realizados pelos seus 

“heróis”, que eram expostos oralmente para que toda a população ficasse ciente e 

recordasse da importância de determinados acontecimentos. Lá, o homem declamava 

suas glórias, suas conquistas e, também, falava de seus heróis de batalhas, sendo essa 

(auto)glorificação necessária, em que demonstra mais clara e distintamente a identidade 

de uma abordagem biográfica e autobiográfica da vida, permitindo criar traços 

históricos da época e do homem clássico. Desse modo, Bakhtin
17

 levanta uma questão 

sobre o que está atrás do “permitir-se glorificar”: “(...) é possível ter a mesma atitude em 

relação à própria vida e em relação à vida dos outros? A colocação de tal questão revela 

que a coesão pública do homem clássico se desintegra e inicia-se uma diferenciação 

radical das formas biográficas e autobiográficas” (p. 252). Para a Antiguidade Clássica, 

o “eu” – individuo único, a vida interior – existia, mas era manifestada no exterior, de 

forma em que todos pudessem ouvir. A consciência dos gêneros biográfico e 

autobiográfico foi tomada na ágora, mas esses gêneros se estruturaram no papel, no 

narrar a história de uma vida. Plutarco (45-120 d. C.) e Suetônio (69-141 d. C.) foram 

grandes modelos para a escrita de uma vida, em que ambos narraram e contribuíram 

para postulações à escrita biográfica; porém, eles e seu público não concebem o gênero 

por eles praticado como suficientemente específico para justificar um conceito, mas 

contribuem, de forma significativa para a estrutura narrativa do narrar uma vida: suas 

narrativas não apresentam um desenvolvimento da personalidade, não há uma aquisição 

gradual de valores e características, formando, então, a noção de que a personalidade do 

biografado é estática. Esses registros de vida prestavam-se ao discurso das virtudes e 

serviam de modelo moral para educar, de forma a transmitir às próximas gerações os 

valores dominantes da época. Dessa forma, as Vidas Paralelas (biografias de homens 

ilustres – como Alcebíades e César – realizadas por Plutarco) tem como princípio 
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 BAKHTIN, Mikhail. Biografia e Autobiografia Antigas. In: Questões de Literatura e de Estética: A 

teoria do Romance. 
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retratar, o mais fiel possível, o seu modelo, o seu biografado; para explicar o seu 

trabalho biográfico, Plutarco utiliza-se de uma metáfora utilizada até hoje nos gêneros 

biográfico e autobiográfico, a qual consiste na ideia de pintar um retrato fiel, com 

fidelidade ao modelo e criatividade do autor: 

Assim como os pintores, em seus retratos, procuram captar o rosto e 

os traços exteriores capazes de deixar transparecer o caráter, ignorando outras 

partes do corpo, assim nos seja permitido também privilegiar em nossa 

análise os sinais distintos da alma e traçar, a partir deles, a vida destas duas 

personagens. Que outros se ocupem dos grandes acontecimentos e dos 

combates.
18

  

 

 O que Plutarco pretende fazer é traçar uma relação de proximidade com os 

tratados de moral, sobre uma tensão entre a virtude e o trágico, e sobre como os homens 

ilustres se colocam à prova da ação. 

 Em seguida às Vidas Paralelas, na Antiguidade Clássica, e com a cristianização, 

os virtuosos feitos dos grandes homens, de seus heróis, passam a dar lugar aos valores 

religiosos, que se difundem ao tomarem como modelos as vidas exemplares. Dessa 

forma, as Vidas de Santo privilegia os homens que se tornaram santos e têm o intuito de 

servirem de exemplo para o resto da humanidade. A sua narrativa – o relatar uma vida – 

destaca o testemunho de uma travessia experiencial, entre a relação com Deus e aquele 

que foi canonizado santo. O que antes era estático, em Vidas Paralelas, agora, com as 

Vidas de Santo, busca-se retratar como um homem chegou a se tornar santo, como se 

constituía a sua relação com Deus e, assim, com uma verdade universal. Com isso, 

postulava-se que a narrativa da vida deveria seguir um começo, um meio e um fim: uma 

busca constante aos acontecimentos passados do eu, narrados em tempo presente, a fim 

de destacar o seu encontro com a palavra divina e, com isso, a sua “totalização”, a sua 

concepção de completude através de um valor comum entre os cristãos. Essa 

característica da narrativa hagiográfica – Vidas de Santo – leva-nos a observar o seu 

caráter literário, já que, ao narrar uma vida, a formação do homem que caminha ao 

encontro de Deus, inicia-se a criação de traços subjetivos, através do talhar de seus 

biógrafos, deixando o caráter estático e objetivo da Antiguidade Clássica (Vidas 

Paralelas) para trás e, com isso, coloca em questionamento o utilizar-se dessas 

narrativas como uma ferramenta para estudos históricos do homem e de seu meio. As 

Vidas de Santo eram escritas por biógrafos a fim de retratar o encontro do homem com 

Deus, sendo um grande destaque, a Legenda Áurea (1293), obra de Jacopo de Varazze 

que é composta por uma série de biografias de santos; a qual atingiu enorme sucesso na 
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Idade Média, tornando-se referência nos estudos religiosos, já que muitos frades 

utilizavam-se desse material na elaboração de seus sermões a fim de difundir valores 

morais e reunir um número maior de fiéis à Igreja Católica. Porém, também havia 

santos que narravam sua própria conversão, como o caso de Santo Agostinho. 

 Em Confissões (398 d.C.), Agostinho narra sua conversão; descreve sua vida 

desde a sua concepção até à sua entrega a Deus. Ainda jovem, era maniqueísta enquanto 

seu pai era pagão e sua mãe cristã; com dezessete anos foi estudar retórica em Cartago 

e, já em idade madura, envolveu-se em uma relação estável com uma jovem mulher 

durante quinze anos e teve um filho, porém, segundo a lei romana, sendo a mulher 

pertencente a uma classe inferior, o casamento não poderia se realizar, assim, ela o 

deixou em Milão e partiu. Nesse tempo, Agostinho abandonou o maniqueísmo e, 

quando foi dar aulas em Roma, começou a sofrer fortes influências da mãe, Mônica, e 

de santo Ambrósio de Milão para a sua conversão ao cristianismo. Após o abandono da 

mulher amada, Agostinho tinha de esperar para se casar legalmente, porém, envolveu-se 

com uma concubina, indo contra as leis do mundo e a doutrina cristã. Em 386, 

Agostinho sofreu uma grande crise pessoal após ter lido o relato da vida de Antão do 

Deserto, de Atanásio de Alexandria (Santo Antão do Deserto foi um cristão fervoroso, 

que tomou o Evangelho à letra, distribuiu todos os seus bens e mudou-se para o 

deserto), com isso, converteu-se de vez ao cristianismo, abandonou sua carreira na 

retórica, desistiu de qualquer pensamento de casar-se e dedicou-se plenamente a servir a 

Deus e às práticas do sacerdócio.  

 A conversão de Agostinho foi relatada em suas Confissões a fim de representar o 

seu esforço para se situar numa verdade universal, a sua rendição a Deus, e a melhor 

forma de fazer essa verdade é escrevê-la, narrá-la, confessando, renunciando à própria 

justificação e reconhecendo a graça de Deus.
19

 Assim, encaixamos a obra de Agostinho 

ao modelo da autobiografia tradicional, antiga, a qual “articula-se como narrativa de 

uma metamorfose, de uma crise que gerou profunda transformação” (SELIGMANN-

SILVA, 2005, p. 39). J.M. Coetzee (2007, p. 310) destaca que a obra de Agostinho 

serve de modelo para todas as escritas confessionais, sendo, “Na tradição cristã, as 

confissões tem uma pronunciada finalidade didática. Olhai o meu exemplo, dizem elas; 

eis como, através da ação misteriosa do Espírito Santo, até uma criatura tão miserável 

quanto eu pode ser salva.” Então, narra a sua transformação de homem esquecido por 
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 Introdução por Manuel Barbosa da Costa Freitas em Confissões, Livros VII, X e XI de Santo 

Agostinho. Publicado por LusoSofia, Covilhã, 2008. 
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Deus a homem que reencontra a fé nas palavras divinas; ele confessa o seu passado, o 

seu encontro com Deus a fim de justificar (e servir de exemplo) a sua ascensão a uma 

verdade.  

A confissão autobiográfica enquanto ato de linguagem visa também criar 

uma verdade. O fato – a vida – existe e é (re) criado via linguagem, como se 

(do ponto de vista do leitor) “no principio fosse um verbo”, já que não existe 

nenhuma outra garantia para o leitor senão as palavras sobre o papel. 

Começamos pelo resultado final: a vida de papel. A “verdade autobiográfica” 

é a própria vida e também, desde sempre, a verdade da morte. A ego-escritura 

inscreve-se sempre a contrapelo do caminhar da vida para a morte. 

(SELIGMANN-SILVA, 2005, p. 39) 

 

 Nesse ponto, notamos que Seligmann-Silva aborda a confissão autobiográfica 

como um ato da verdade, de se contar a verdade, e esse ato se dá em forma da escrita; a 

verdade nada mais é do que a própria vida. A autobiografia nada mais é do que essa 

consciência, de que o homem narra-se, justifica-se, pois tem a plena noção de que um 

dia tudo cairá por terra e a lembrança ninguém terá se não deixar por escrito o que se 

passou em vida. Costa Lima também partilha desse viés; sobre Confissões de Santo 

Agostinho, o crítico observa que elas partem de uma suposição da morte de seu eu e de 

sua linguagem, enquanto mundana e mortal, e acrescenta que “a história de si próprio é 

então rememorada e narrada como demonstração de uma perda exemplar e de sua 

metamorfose transfiguradora” (2005, p.63); Agostinho encontra-se, transfigura-se, 

converte-se e realiza o que a autobiografia supõe: “a descontinuidade causada pela 

conversão – “uma conversão quando se exprime em uma forma narrativa que estabelece 

a separação entre o eu como personagem e o eu como autor”. A própria vida não se vê 

sem o hiato da escrita” (2005, p.65).   

Observamos que até mesmo a estrutura de seus livros em Confissões detalha um 

processo de conversão, sendo os livros I ao IX ligados ao tema da memória, evocando o 

passado, o livro X ao tema contuitus (atenção presente) e os livros XI ao XII atentam 

para o tema que antecede o futuro, exspectatio. Essa narrativa de uma metamorfose sela 

a subsunção do indivíduo numa verdade universal,  

[...] sendo o relato das Confissões eminentemente pessoal e intensamente 

vivido, a ponto de conquistar, pela sua verdade e profundidade humana, 

estatuto de universalidade, será sempre possível descobrir nelas os temas 

essenciais e permanentes do homem em busca da verdade e da paz. 

A conversão de Agostinho, tal como ele a revive e descreve, corresponde, no 

fundo, a toda e qualquer conversão, e replica ou dobra o movimento natural 

pelo qual a criatura espiritual se forma corretamente, volvendo sobre si, em 

resposta ao apelo do Verbo divino, de modo a tornar-se alma viva, à 

semelhança de Deus, que a criou. (FREITAS, p.10, 2008).  
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 A introdução feita por Manuel Barbosa da Costa Freitas em Confissões de Santo 

Agostinho aborda a conversão de Agostinho como sendo uma forma viva de 

experiências pessoais, mas que vai a fundo em seu eu, em seu ser humano, atingindo 

uma verdade universal, podendo ser o reflexo de qualquer conversão, e, acrescenta 

ainda que nas Confissões “se reflete o homem universal que vive em cada um de nós” 

(FREITAS, 2008, p.15). Agostinho tem autoridade para falar sobre a verdade universal, 

isso porque ele viveu essa conversão de homem de carne e osso que encontra a verdade 

que o faz eterno; podemos ver esses aspectos, claramente, no trecho: 

E, admoestado a voltar daí para mim mesmo, entrei no mais íntimo de mim, 

guiado por ti, e consegui, porque te fizeste meu auxílio. Entrei e vi com o 

olhar da minha alma, seja ele qual for, acima do mesmo olhar da minha alma, 

acima da minha mente, uma luz imutável, não esta vulgar e visível a toda a 

carne, nem era uma maior como que do mesmo gênero, como se ela brilhasse 

muito e muito mais claramente e ocupasse tudo com a sua grandeza. Ela não 

era isto, mas outra coisa, outra coisa muito diferente de todas essas, nem tão-

pouco estava acima da minha mente como o azeite sobre a água, nem como o 

céu sobre a terra, mas era superior a mim, porque ela própria me fez, e eu 

inferior, porque feito por ela. Quem conhece a verdade, conhece-a, e quem a 

conhece, conhece a eternidade. O amor conhece-a. Oh, eterna verdade e 

verdadeiro amor e amorosa eternidade! Tu és o meu Deus, por ti suspiro dia e 

noite. E quando te conheci pela primeira vez, tu pegaste em mim, para que 

visse que existe aquilo que via e que eu não era ainda de molde a poder ver. E 

deslumbraste a fraqueza do meu olhar, brilhando intensamente sobre mim, e 

estremeci de amor e horror: e descobri que eu estava longe de ti, numa região 

de dessemelhança, como se ouvisse a tua voz vinda do alto: ‘Eu sou o 

alimento dos adultos: cresce e comer-me-ás. Tu não me mudarás em ti, como 

o alimento da tua carne, mas tu serás mudado em mim.’ E reconheci que por 

causa da iniquidade corrigiste o homem e fizeste consumir-se a minha alma 

como uma aranha, e disse: ‘Porventura nada é verdade, já que ela não está 

difundida pelos espaços dos lugares, nem finitos nem infinitos?’ E tu 

clamaste de longe: Pelo contrário, eu sou o que sou. E ouvi, tal como se ouve 

no coração, e já não havia absolutamente nenhuma razão para duvidar, e mais 

facilmente duvidaria de que vivo do que da existência da verdade, a qual se 

apreende e entende nas coisas que foram criadas. (SANTO AGOSTINHO, 

p.32-33, VII. X. 16) 

 

 Portanto, notamos que há um momento que se caracteriza pela mudança, o 

“voltar-se daí para mim mesmo” como um retorno ao eu que se dá de forma diferente, 

ele já não é mais o mesmo depois de ter “saído”, encontrado Deus que o guia a voltar 

para si em seu mais profundo íntimo, encontrando a força divina em tudo, seja na carne 

seja no espírito. Desse modo, Agostinho narra como conseguiu encontrar a luz divina, 

algo que é considerado por ele tão grande, que chega a estar acima da sua mente, acima 

da sua razão humana e, com isso, observa que há algo imutável que vem de uma “força” 

externa que não pertence aos homens, não pertence à carne; esse algo imutável é Deus, 

como uma verdade universal, já posta e, a partir desse momento, Santo Agostinho 

enxerga algo superior a ele, algo que é inerente ao homem, que constitui a verdade e, a 
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partir do conhecimento dessa verdade, conquista a eternidade. Assim, notamos nesse 

trecho a rendição de Agostinho à verdade divina, a Deus, colocando-o como único e 

imutável, como uma verdade necessária ao homem para atingir a eternidade.  

 Agostinho sofre uma conversão e a narra; esse momento de conversão do sujeito 

acaba sendo um dos cânones que a autobiografia impõe: deve-se seguir uma ordem 

cronológica dos acontecimentos que permite manter a atenção do leitor na expectativa 

de um futuro que irá se revelar progressivamente; essa expectativa é gerada nessa 

construção do sujeito, na construção da sua identidade. A estrutura da autobiografia, a 

escrita de uma vida, encarrega-se de narrar os fatos a fim de revelar o ponto crucial no 

qual o sujeito que “se encontrou”, ou, como no caso de Santo Agostinho, que encontrou 

a luz divina. Confissões é considerada por Bakhtin como uma autobiografia antiga, uma 

autobiografia que é denominada pela tomada de consciência pública do homem, em que 

sua obra visa a autoglorificação baseada na verdade e deve ser declamada em “em voz 

alta”, “pois em sua forma ainda encontra-se vivo o espírito da praça grega, onde 

primeiro se formou a conscientização do homem europeu” (p.254). O eu em Agostinho 

constrói-se em uma cena de conversão em busca da verdade universal, em que o homem 

é compreendido como um ser cuja natureza só se concretiza no encontro com Deus.  

 Em Confissões, Agostinho torna-se santo, encontra Deus e, assim, alcança a 

eternidade. Com o passar do tempo, os valores cristãos começam a perder a força e, 

também, as vidas exemplares. O sentido do narrar a vida a fim de servir de modelo e de 

alcançar a eternidade passa a dar lugar ao individualismo, a um ideal humanista e 

naturalista com o Renascimento, que surgiu nos séculos XIV e XVII, e, assim, a noção 

do sujeito enquanto aquele que busca a verdade universal, a eternidade, se perde com a 

(re)aparição do ceticismo, com a concepção de que o homem é mortal e não eterno. 

Como observamos com o surgimento das vanitas (séc. XVI e XVII), um gênero de 

pintura para mostrar ao sujeito que todos um dia iremos morrer; neste gênero destacam-

se as caveiras, que estão presentes nas telas, de forma fúnebre, ressaltando a mortalidade 

do sujeito. Desse modo, o sentido de atingir a imortalidade, alcançando, assim, a 

eternidade, como o caso de Agostinho, cai por terra quando questionamos a nossa 

própria existência e assumimos a única certeza da vida: a morte. As vidas exemplares 

ainda servem de inspiração ao narrar uma vida, mas muda-se a concepção de sujeito 

cuja vida é narrada. 
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 Sendo assim, quem eram as pessoas cujas vidas eram adequadas para uma 

(auto)biografia?
20

 Enquanto em Vidas Paralelas narrava-se a vida de homens ilustres 

como César e Alexandre, e, em Vidas de Santo, a vida do sujeito que se tornou santo, no 

Renascimento o enfoque foi dado aos grandes políticos, filósofos e escritores; voltam, 

de certa forma, as biografias de importantes homens, porém, não mais em uma visão 

estática da personalidade ou de uma visão didática cristã, agora, destacava-se a 

necessidade de autoconhecimento, do mergulho em seu interior. Após as Vidas de 

Santo, em que a condição do amor tradicional religioso era a elisão, a supressão do eu, e 

não trazê-lo à tona, destaca-se a entrega do eu e não a sua valorização. Dessa forma, 

deparamo-nos com Ensaios (1595) de Michel de Montaigne que, na segunda metade do 

século XVI, cria uma nova forma literária: o ensaio, e, também um tema que se tornará 

central na filosofia moderna: o desmascaramento do eu, em sua subjetividade interna. 

Em seus 107 ensaios que compõem sua obra, Montaigne se torna objeto de sua própria 

narrativa, sendo Ensaios de grande influência para a literatura e filosofia modernas.  

 Leitor de Vidas Paralelas, que foram traduzidas para o francês no século XVI, 

Montaigne é filho de mãe judia espanhola e pai gascão, soldado, nobre e que se tornou 

prefeito de Bordeaux. Herdeiro do patrimônio, soldado e também se tornou prefeito de 

Bordeaux, Michel enfrentou uma França em pleno furor de acontecimentos sangrentos 

com a era de Filipe da Espanha e Elizabeth da Inglaterra
21

. Assim, isolou-se na vida 

privada e mergulhou em seu interior, dando fruto aos Ensaios, cuja importância é 

significativa à narrativa de uma vida, pois ocorre aqui uma outra visão sobre o eu: Je ne 

peinds pas l’estre, je peinds le passage, dizia o pensador francês, como uma forma de 

pintar a passagem da vida; sabendo morrer, sabe-se viver, e é essa a fruição de seus 

ensaios, em que se busca a verdade para seu próprio eu. 

O filósofo francês visa criar seu autorretrato, preocupa-se em traçar uma 

trajetória – ou uma série de trajetórias – a partir de uma ação inicial que é inerente tanto 

ao pensamento quanto à existência humana. Já não parte mais de um eu que tenta se 

situar em sua época e nem retraçar a história de sua recepção, como no caso de Santo 

Agostinho, em que o indivíduo busca subsumir-se numa verdade universal; a finalidade 

de seus escritos não visa perpetuar valores, não há aqui nenhuma pretensão didática. “O 

espírito dos Ensaios é absolutamente não cristão, pois tratam da morte como se não 
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houvesse redenção nem imortalidade”
22

. O que Montaigne faz, como mostra-nos 

Auerbach (2007), é uma nova forma de se colocar no papel, através de um “método 

rigoroso” e moderno, descrevendo-o como “método de auscultar-se a si próprio, da 

observação dos movimentos internos próprios” (2007, p. 261). Ele compara a 

expectativa do eu ao legado da condição (do “vir a ser”); utilizando-se como base 

pensadores como Plutarco e Sócrates, Montaigne percebe a incompatibilidade entre o eu 

e as autoridades do passado.  

Em O eu nos Ensaios de Montaigne, Telma de Souza Birchal
23

 aborda a 

evocação de Montaigne à impossibilidade de representação de si, mesmo na tentativa de 

pintar-se para que os leitores o vejam em sua forma simples, natural e habitual (como o 

próprio Montaigne diz em Ensaios); o filósofo percebe que fracassa: “Acompanho bem 

meu pintor até este segundo ponto, mas fracasso na outra e melhor parte; pois meu 

talento não vai tão longe a ponto de ousar tentar um quadro rico, polido e formado de 

acordo com a arte” (I,28, 183-274). Montaigne pinta-se de perfil, como coloca 

Rousseau
24

, podendo esconder detalhes que passariam despercebidos aos olhos de quem 

vê; diferente de Santo Agostinho, em Ensaios há uma recusa de estabilidade, uma 

ausência de ponto de chegada. Aqui, podemos observar que a autobiografia tradicional 

vai se perdendo para dar lugar a outras definições sobre o gênero; como mostra Costa 

Lima (2005), “se a narrativa autobiográfica destaca as paradas singulares de uma vida, 

nos Ensaios é evidente que o registro do singular se transforma em rapsódia reflexão 

sobre a vida enquanto humana” (p.65) e retrata a necessidade do homem que vive de 

compreender a sua própria existência, a sua própria condição humana. Dessa forma, 

Montaigne desenvolve uma estética própria para os ensaios; enquanto na época de seus 

escritos, predominava uma linguagem mais elaborada e adornada, o filósofo francês 

preocupava-se em expressar seus pensamentos de forma viva, através de locuções 

carregadas de musicalidade e de sentido, “uma experiência que raramente se tem com 

escritores teóricos mais antigos; e com a intensidade do caso de Montaigne, certamente 

com nenhum.” (AUERBACH, 2007, p. 254). Utiliza-se de metáfora escatológica, em 

que se procura até em suas entranhas, onde saíram também as suas primeiras palavras 

em latim.  
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Assim, Montaigne surge como “algo novo”, pois se expressa de forma mais 

espontânea e mais próxima da linguagem falada no cotidiano (porém, em ensaios e não 

em um diálogo), o que permite penetrar mais a fundo em seu interior, em seu coração e 

em suas entranhas. Ao permitir-se utilizar de uma linguagem mais simples e 

espontânea, os Ensaios passam a ser uma constante flutuação de sentimentos e 

devaneios do escritor; deixa-se mergulhar em seu interior e encontra oscilações 

inerentes ao pensamento e à subjetividade humana: 

Não posso ter certeza de meu objeto: ele segue confuso e cambaleante, com 

uma embriaguez natural. Pego-o neste ponto, como ele é, no instante em que 

me interesso por ele. Não pinto o ser, pinto a passagem: não a passagem de 

uma idade à outra, ou, como diz o povo, de sete em sete anos, mas de dia em 

dia, de minuto em minuto. Devo adaptar minha história ao momento. Breve 

poderei mudar, não só por acidente mas também por intenção. É um registro 

de ocorrências diversas e mutáveis, de ideias indecisas, e se calhar, 

contrárias: seja que sou outro eu mesmo, seja que apreendo os assuntos por 

outras circunstâncias e considerações. Tanto assim que talvez me contradiga, 

mas, como dizia Dêmades, não contradigo a verdade. Se minha alma pudesse 

se firmar, eu não experimentaria mas me decidiria: ela está sempre em 

aprendizagem e em prova. Proponho uma vida humilde e sem lustro: pouco 

importa. Pode-se ligar toda a filosofia moral tanto a uma vida ordinária e 

privada como a uma vida de mais rico estofo: cada homem traz a forma 

inteira da condição humana. (MONTAIGNE, 2010, p. 238)  

 

 Neste trecho do ensaio Sobre o Arrependimento, Montaigne deixa-nos claro que 

os pensamentos, sentimentos e ideias não são fixos ou imutáveis; o seu objeto é o 

próprio eu, que oscila com o tempo, perambula entre o seu íntimo de formas diversas, 

podendo encontrar olhares diferentes sobre um mesmo referente e, com isso, narrar 

passagens e não certezas, permitindo-nos observar a subjetividade em sua autobiografia, 

já que se coloca no papel em um tempo presente que corre, podendo ser o mesmo hoje e 

amanhã, mas, ao mesmo tempo, pode ser um outro eu em determinada situação; o que 

Montaigne pretende, aqui, não é narrar uma totalidade, mas narrar momentos 

(passagens) que criam a totalidade do seu eu; e é claro para o filósofo que quando o 

indivíduo analisa-se, ele se altera, ele multiplica seus olhares sobre o mesmo eu que, de 

certa forma, também não é um único (ponto fixo e imutável), sendo  

[...] tal tentativa de atingir a essência isolando-a das contingências acidentais 

momentâneas parecer-lhe-ia absurda pois, na sua opinião, a essência se perde 

imediatamente logo que é desligada da casualidade respectiva. Justamente 

por isso, Montaigne deve renunciar a uma definição última de si mesmo ou 

do homem, pois esta, necessariamente, precisaria ser abstrata; deve limitar-se 

a se experimentar a si próprio sempre de novo, e a desistir do se résoudre. 

(AUERBACH, 2007, p. 263) 

 

As contradições que compõem os ensaios resumem a própria condição humana, 

a não autoridade total de fala, pois os fatores externos influenciam frequentemente os 
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pensamentos, sentimentos e ideias, não nos permitindo controlá-los, sendo assim, cada 

homem carrega em si a sua essência e interioridade humana. Com isso, Montaigne, 

talvez, seja o primeiro autor a elaborar a escrita do eu como um espaço de incerteza e 

suspensão de sentido. A vida torna-se problemática, pela primeira vez, em seu sentido 

moderno. 

 A contribuição de Montaigne permitiu que novos olhares ao eu e ao narrar uma 

vida surgissem, destacando a individualidade e a subjetividade que servirão de exemplo 

para diversas escritas autobiográficas. Assim, enquanto na (auto)biografia clássica 

concebia-se o singular como um elemento de tensão, a partir do Renascimento o 

indivíduo não se enxerga mais encarregado de uma “missão”, na qual deve encarnar, 

reencarnar ou exemplificar uma virtude em nome da perpetuação de valores à 

humanidade. Apenas chegada a modernidade – graças aos diferentes movimentos 

individuais – é que conseguimos quebrar essas homogeneidades postas ao indivíduo; 

assim, a verdade que importa é cada vez mais a que está no íntimo do sujeito, ele 

organiza o mundo. A autobiografia aparece como uma necessidade de (re)configuração 

ideológica do mundo ocidental, sendo a ascensão da burguesia enquanto classe 

dominante que fez destacar esse gênero como um dos meios mais adequados de 

manifestação, em que a época das Luzes e a de 1789, com a Declaração dos Direitos dos 

Homens e Cidadãos, foram contribuintes para a formação plena do individualismo 

moderno. Desse modo, a narrativa de uma vida entra em conflito ao questionarmos o 

seu pacto com a verdade; imersa na subjetividade, a história levanta a questão de até que 

ponto podemos considerar a narrativa de uma vida fiel ao seu retrato, ou seja, até que 

ponto a autobiografia detém a verdade. Esse questionamento leva-nos à citação de 

Pierre Bourdieu
25

:  

“Produzir uma história de vida, tratar a vida como uma história, isto é, como 

o relato coerente de uma sequência de acontecimentos com significado e 

direção, talvez seja conformar-se com uma ilusão retórica, uma 

representação comum da existência que toda uma tradição literária não deixa 

de reforçar.” (p.185, grifo meu) 

 

 O sociólogo francês observa que a escrita de si não deixa de ser uma arte, uma 

técnica da escrita de uma vida que pode levar o leitor a diversas interpretações ou 

ilusões do que seria uma representação real do passado. Isso muito porque a narrativa de 

uma vida deve seguir uma ordem cronológica, a qual permite manter a atenção do leitor 

em uma expectativa de futuro que irá revelar progressivamente a trama da intriga, dando 
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a essa narrativa um caráter romanesco, já que o leitor, então, é convidado a partilhar as 

incertezas, temores e angústias de seu herói, como no romance clássico. E, sendo o eu o 

objeto de toda essa narrativa, entramos no ponto da representação do sujeito, pois ao 

utilizar-se da arte da escrita, o autor pode, muito claramente, colocar em suspensão a 

noção de identidade do sujeito cuja vida está sendo narrada, e exige-se, dessa forma, a 

existência de múltiplos eus em um mesmo homem, já que o curso de sua vida é 

arranjado em camadas que são, em grande medida, diferentes, o que acaba por impedir 

uma compreensão total do eu. Com isso, o trabalho do historiador que toma a narrativa 

de uma vida como um retrato confiável a seu modelo entra em um caminho sinuoso, 

visto que seu material abrange mais representações do que supunha.    

 Ao transpor uma confissão de um termo religioso (Santo Agostinho, por 

exemplo) para um contexto secular, J.M. Coetzee observa que é inevitável não haver 

certo enfraquecimento. “Neverthless, we can demarcate a mode of autobiographical 

writing that we can call the confession, as distinct from the memoir and the apology, on 

the basis of an underlying motive to tell an essential truth about the self.”
26

 Ou seja, a 

confissão serve como um artifício retórico em que o autobiógrafo a utiliza como 

desculpa para revelar alguma verdade essencial sobre si. Este recurso, às vezes, é 

praticado por Montaigne – um exemplo é quando utiliza a metáfora escatológica (“me 

vejo e me procuro até nas entranhas”) –, mas é por Jean-Jacques Rousseau que este 

modo é essencialmente definido em sua autobiografia Confissões (1764-1770), 

publicada um pouco antes do termo autobiography ser registrado. 

  

 Jean-Jacques Rousseau perdeu a mãe logo após seu nascimento em 1712, em 

Genebra, Suíça. Viveu com seu pai calvinista até seus dez anos de idade, passando a 

estudar em uma rígida escola religiosa. Aos dezesseis anos deixou a sua cidade natal e 

passou a viajar por diversos países. Teve relacionamentos amorosos com mulheres 

ricas, influentes e casadas e, em 1742, radicou-se em Paris, França, onde trabalhou 

como copista, professor e secretário de embaixador. Esta breve biografia já nos permite 

observar algumas características distintas daqueles que também contribuíram para a 

escrita autobiográfica: enquanto Agostinho tornou-se santo e Montaigne era herdeiro de 

um grande patrimônio e político, Rousseau era apenas um plebeu que se deu ao direito 
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 COETZEE, J.M. Confessions and double thoughts – Tolstoy, Rousseau, Dostoevsky. 1985. p. 194. 

Tradução minha. “No entanto, podemos chamar a confissão, como distinta da memória e do pedido de 

desculpas, com base em um motivo subjacente para contar uma verdade essencial sobre o eu.” 
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de escrever uma narrativa de sua própria vida, utilizando-se do mesmo modelo de 

Agostinho, confissões, e compartilhando da subjetividade e individualismo de 

Montaigne.  

 Em Confissões de Rousseau há fragmentação, há um indivíduo que se multiplica 

em uma série de olhares. Os Ensaios assemelham-se a Confissões de Rousseau, como 

aborda Starobinski (1991), pois há um paralelismo entre os dois escritores que é o 

impulso inicial da contestação da aparência: enquanto Montaigne reconhece a 

legitimidade da aparência, Rousseau enxerga a opacidade hostil se acumulando à sua 

volta. Mas, J.M. Coetzee destaca em Confessions and double thoughts (1985, p. 205) 

que Rousseau passa no teste que Montaigne falha, pois enquanto este pretende confessar 

seus defeitos, mas apenas confessa defeitos “amáveis”, Rousseau está preparado para 

confessar seus defeitos que lhe trazem mais vergonha.
27

 Também, a autoridade de fala 

de Montaigne dá-se de forma que, ao falar de si mesmo, acaba retratando todos os 

homens em sua condição humana: não fixo e mutável, oscilando no tempo em que a 

narrativa flui; já Rousseau “confessa a confissão”, parece desassociar o eu autor de um 

personagem que é o seu próprio eu, sendo a sua autoridade de fala passível de 

contestação.  

Logo no parágrafo inicial de Confissões, Jean-Jacques Rousseau apresenta o 

objetivo de sua narrativa autobiográfica: “Quero mostrar aos meus semelhantes um 

homem em toda a verdade da natureza; e serei eu esse homem.” (ROUSSEAU, 1959, 

p.11, grifo meu). Em primeiro momento, Rousseau introduz o seu desejo narrativo, que 

é “mostrar aos seus semelhantes”, aos leitores de suas confissões, “um homem em toda 

a verdade da natureza” ou, melhor, o filósofo russo pretende penetrar na superfície de 

seu objeto, homem, a fim de revelar o seu significado puro, “a verdade última do 

mundo, que é a verdade presente em sua profundidade espiritual” (GUMBRECHT, 

1998, p.12). E, logo em seguida, Jean-Jacques Rousseau diz ser ele o seu objeto 

narrativo: “e serei eu [Jean-Jacques Rousseau] esse homem”. Rousseau afasta-se de si, 

ele se transforma em objeto de sua narrativa para permitir-se penetrar em sua própria 

superfície (corpo – matéria) a fim de atingir a verdade da natureza (espírito – 

profundidade), verdade esta única do mundo, que está presente no significado puro do 

objeto. Em Rousseau, não há estabilidade; é impossível dizer uma palavra definitiva 
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 “Rousseau's first defense is that he passes the test Montaigne fails: whereas Montaigne ‘pretends to 

confess his defects’ but confesses only ‘amiable’ defects (Bk. X; II, 160), he, Rousseau, is prepared to 

confess to defects that bring shame upon him [...]” (COETZEE, 1985, 205) 
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sobre o protagonista. Assim, encontramo-nos na situação de duvidar ou, ao menos, 

questionar as veracidades em sua obra, isso porque tentar atingir o homem em verdade 

da natureza é entrar no campo hermenêutico, este que  

[...] produz o pressuposto de que os significantes da superfície material do 

mundo nunca são suficientes para expressar toda a verdade presente na sua 

profundidade espiritual, e, portanto, estabelece uma constante demanda de 

interpretação como um ato que compensa as deficiências de expressão. 

(GUMBRECHT, 1998, p.13) 

 

 Como o próprio Jean-Jacques Rousseau que, enquanto objeto de sua narrativa, 

não é suficiente para expressar-se em toda a verdade da natureza, com isso, sendo todo 

o eu insuficiente para expressar o seu íntimo, cabe interpretarmos (autor, narrador, 

leitor) de maneira que preencha as lacunas de expressão. Rousseau autor de Jean-

Jacques sabe dos riscos que corre ao tentar desvendar o seu mais complexo objeto e, 

assim, no terceiro parágrafo inicial, já se desculpa por alguma falha que suas confissões 

possam ter:  

Eis o que fiz, o que pensei, o que fui. Disse o bem e o mal com a mesma 

franqueza. Nada calei de mal, nada acrescentei de bom; e se me aconteceu de 

usar algum ornato indiferente, não foi nunca para preencher um vácuo de 

minha memória. Talvez tenha imaginado ser verdadeiro o que eu acreditava 

que o devesse ser, porém jamais o que eu soubesse ser falso. (ROUSSEAU, 

1959, p.11-12, grifo meu) 

 

Vejamos, por mais que Rousseau não se lembre “exatamente” de algumas partes 

de sua memória, ele preencheu esses espaços com suas interpretações, com sua 

imaginação. E são suas interpretações que compensam as deficiências de expressão, o 

que impede de alcançar o mais puro significado, a profunda espiritualidade, o homem 

em toda a verdade da natureza. 

Rousseau apresenta seu objetivo logo nas linhas iniciais de suas Confissões, mas, 

no final do Livro II é que o autor revela (ou confessa) o motivo que o levou a narrar sua 

vida. Aos dezesseis anos, Rousseau foi serviçal em uma residência aristocrática em 

Turim, na qual servia à senhora condessa de Vercellis, que estava com câncer avançado 

no seio e estava fadada a falecer em breve. Era viúva e sem filhos e, devido a isso, seu 

único herdeiro era um sobrinho, o conde de La Roque. Quem conduzia a residência era 

o Sr. Lorenzi e sua mulher, e uma sobrinha da condessa, Srta. Pontal, ajudava-a. Ao 

apresentar os personagens de sua história em Turim, Rousseau leva-nos a considera-los 

pessoas espertas e interesseiras, cujo objetivo não era apenas ajudar a senhora condessa 

de Vercellis, mas, também, participar de seu testamento. Após relatar a sua passagem 

como serviçal em Turim, no final do livro II, Rousseau diz ainda não terminar o seu 
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relato; faltava um episódio, um crime que lhe enchia de remorsos e que só lhe irritava a 

medida que o tempo passava: Jean-Jacques roubou uma velha fita rosa e prateada da 

srta. Pontal, a qual logo sentiu falta quando estavam montando o inventário da senhora 

condessa de Vercellis. O jovem alega não esconder muito bem a fita e, devido a isso, 

logo a encontraram.  

 [...] E apenas essa fita me tentou, roubei-a, e como eu quase não a escondia, 

depressa a acharam. Procuraram saber onde a encontrara. Perturbei-me, 

balbuciei, e disse afinal, corando, que fôra Marion que ma dera. Marion era 

uma jovem maurienoise que a sra. Vercellis empregara como cozinheira 

quando despedira a antiga, porque, deixando de oferecer jantares, precisava 

mais de caldos do que de iguarias finas. Marion não só era bonita, mas tinha 

uma frescura de cor que só se vê nas montanhas, e principalmente um ar de 

modéstia e meiguice que fazia com que ninguém a pudesse ver sem a estimar. 

E além disso boa rapariga, séria, de uma fidelidade a toda prova. Foi o que 

surpreendeu quando a denunciei. Não tinham mais confiança em mim do que 

nela e acharam que era importante verificar qual dos dois fôra o ladrão. 

Chamaram-na. A reunião era grande, incluindo o conde de La Roque. Ela 

chegou e mostraram-lhe a fita. Culpei-a cinicamente. Ela ficou interdita, 

calou-se, lançou-me um olhar que teria desarmado os demônios, e ao qual 

meu bárbaro coração resistiu. Por fim negou com segurança, mas sem 

exaltação, apostrofou-me, exortou-me a voltar a mim, a não desonrar uma 

moça inocente que não me fizera mal. E eu, com uma impudência infernal, 

confirmei minha declaração, e afirmei-lhe na cara que ela me dera a fita. A 

pobre pequena pôs-se a chorar e só me disse estas palavras: “Ah! Rousseau! 

E eu pensava que você fosse boa criatura! Você está me desgraçando: mas eu 

não queria estar no seu lugar”. [...] E o conde de La Roque, despedindo-nos a 

ambos, contentou-se em dizer que a consciência do culpado vingaria 

suficientemente o inocente. Não foi em vã a sua predição. E nem um dia 

deixou de cumprir-se. (ROUSSEAU, 1959, p.134) 

   

 É a primeira vez, também que Rousseau menciona ou fala sobre a criada Marion, 

e isso acontece quando questionam Jean-Jacques onde encontrou a fita. Ele acusa a 

inocente e jovem criada de tê-la pego. Como Marion demonstrava mais fidelidade que 

Jean-Jacques, logo formaram um pequeno tribunal doméstico, no qual convocaram a 

criada para que ela se explicasse. Marion nega ter roubado a fita, mas Jean-Jacques 

insiste na mentira e os dois são demitidos. A consciência dele pesa. Primeiramente, nos 

é levado a considerar que essa lembrança tanto o atormenta por julgar o seu próprio ato 

como imoral e injustificável, mas, após Marion ter lhe dito “mas eu não gostaria de estar 

no seu lugar” e o conde de La Roque rogar que “a consciência do culpado vingaria 

suficientemente o inocente.”, percebemos que não é a própria consciência de Jean-

Jacques que o leva a querer desculpar-se, mas o fato de tanto a criada quanto o conde 

terem – cada um a sua maneira – rogado que a sua consciência não fosse descansar. 

Tanto é que logo Jean-Jacques afirma que essa predição “nem um dia deixou de 

cumprir-se”. 
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 Só agora, em suas Confissões, Jean-Jacques Rousseau permitiu confessar o seu 

erro. Confessar e justificar, pois logo após a sua confissão, Jean-Jacques justifica:  

[...] E quando culpei a moça, é bizarro mas é verdadeiro, a causa foi minha 

amizade por ela. Ela me estava presente ao pensamento. Desculpei-me com a 

primeira cousa que me ocorreu. Acusei-a de ter feito o que eu desejava fazer, 

de me ter dado a fita, porque minha intenção era lha dar. Quando a vi 

aparecer depois, meu coração partiu-se, mas a presença de tanta gente foi 

mais forte que meu arrependimento. (ROUSSEAU, 1959, p.135) 

    

 Ou seja, ele não roubou a fita para possuí-la, mas roubou a fita para dá-la a 

Marion, que estava em sua mente quando foi interrogado sobre o roubo e que, por isso, 

acusou-a injustamente. Jean-Jacques dá outro significado à fita; deixou de ter um 

significado simplesmente material e tomou outro sentido: a fita tornou-se o elo entre 

Jean-Jacques e Marion, o sentimento do jovem pela criada. Porém, a sua vergonha era 

maior do que a sua moral e não conseguiu desmentir a própria mentira. Muito menos 

conseguiu, até Confissões, revelar seu crime a alguém. E, assim confessado, Jean-

Jacques pede licença para nunca mais voltar a esse assunto: “Eis o que eu tinha a dizer 

sobre esse ponto. E que me seja permitido nunca mais voltar a ele.” (ROUSSEAU, 

1959, p. 137)   

 Apesar de solicitar não voltar mais a esse episódio, Rousseau na Quarta 

Caminhada, de Devaneios de um caminhante solitário (1782), pretende iniciar “um 

longo exame sobre a verdade e a mentira” e volta ao episódio do roubo da fita. É, 

portanto, “[...] a justaposição de dois textos confessionais, ligados um ao outro por meio 

de uma repetição explícita, a confissão, por assim dizer, de uma confissão.” (DE MAN, 

1979, p. 312). Paul De Man em Alegorias de Leitura (1979) faz uma análise sobre o 

episódio da fita; o crítico belga-americano distingue, inicialmente, a “confissão feita no 

modo de verdade revelada e a confissão feita no modo de desculpa”, enquanto para a 

primeira a evidência é referencial (a fita), para a segunda “só pode ser verbal” (p. 314). 

O que ocorre, portanto é uma mudança tácita, pois, enquanto o episódio da fita no final 

do livro II é culpa narrada, na Quarta Caminhada é uma culpa de narrar, já que a 

tematização do acontecimento, desse fato, é posta de forma explícita, sendo o pedido de 

desculpas não suficiente para acalmar a própria culpa no ato a ponto de fazê-lo esquecer 

“[...] qualquer que possa ter sido o conteúdo do ato criminoso, a desculpa apresentada 

nas Confissões foi incapaz de satisfazer Rousseau na qualidade de juiz de Jean-

Jacques.” (DE MAN, 1979, p. 316).   

 J.M Coetzee (1985, p.206-207) concorda com a distinção entre as duas estirpes 

apresentadas por De Man sobre a análise da fita: confissão como verdade revelada e 
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confissão como modo de desculpa, cujo objetivo é convencer o leitor de que as coisas 

são e eram como Rousseau as vê; porém, declara ser falha a afirmação de De Man ao 

declarar que a verdade confessada é verificável (“alguém pode confessar pensamentos 

impuros”, Coetzee exemplifica), mas, apesar disso, sua distinção entre a própria 

confissão e a desculpa permite ver porque as confissões do tipo que encontramos em 

Rousseau levantam problemas em relação à certeza que não são levantadas em 

confissões de fato.     

 Não havia uma boa intenção por trás do roubo da fita, alega Rousseau, da 

mesma forma que o ato de culpar Marion era ruim, porém, isso foi causado pelo medo 

e, portanto, era de certa forma desculpável. Coetzee destaca que neste momento o 

autoexame de Rousseau cessa, mas o processo de qualificação ao qual deu início pode ir 

mais a fundo.  

How can he know that that part of himself which recalls the good intention 

behind the bad act is not constructing that intention post facto to exculpate 

him? Yet on the other hand (we may imagine the autobiographer continuing), 

we must be careful to give the good in us as much credit as the bad: what is it 

in me that might wish to minimize good intentions by labeling them post 

facto rationalizations? Yet is a question like the last one not precisely the 

kind of question I would be asking if I were trying to shield myself from the 

knowledge of the worst in myself? And yet... (COETZEE, 1985, p. 207) 

 

 O que ocorre é que todo ato de confissão encontra-se sujeito ao escrutínio 

autorreflexivo: o que a motiva pode ser questionada, assim como a sua impureza 

confessada, assim como o que motiva esse novo questionamento confessado, assim 

como...
28

   

A ideia de que o artista cria suas próprias verdades assume uma forma 

particularmente radical nas Confissões, isso porque, como declara J.M. Coetzee, a mão 

que segura a caneta assume as técnicas da escrita e acaba revelando uma verdade maior 

que àquela que deu o impulso inicial para que as confissões fossem escritas. A 

referência primeira é dada pelo autor, mas ela toma outras formas ao seguir as 

exigências técnicas de seu meio. O crítico sul-africano (1985, p.209) afirma que 

The immediacy of the language Rousseau projects is intended as a guarantee 

of the truth of the past it recounts. It is no longer a language that dominates 

its subject as the language of the historian does. Instead, it is a naive language 

that reveals the confessant in the moment of confession in the same instant 

that it reveals the past he confesses-a past necessarily become uncertain.    

 

 Por mais que Rousseau esteja trabalhando em um meio (autobiográfico) com 

laços mais estreitos para a história, a sua linguagem não remete à linguagem do 
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historiador. O crítico sul-africano destaca que, ao invés disso, a narrativa retrospectiva 

acaba modificando o peso dos eventos, o que torna cada vez mais difícil a coincidência 

entre o eu do enunciado e o eu da enunciação e, consequentemente, fazendo reler com 

certas ressalvas a pretensão de acerto de contas que rege, pelo menos no plano da 

intenção, a empresa autobiográfica de Rousseau.  

 Desse modo, diferente da posição de Rousseau que considera impossível haver 

autoilusão ao apresentar suas lembranças, uma vez que o eu é transparente para si 

mesmo
29

, J.M. Coetzee destaca que uma autobiografia em primeira pessoa não garante a 

autenticidade dos fatos narrados, pois, ao falar de seu eu do passado, o eu do presente 

pode inferir elementos (ou interpretações) que não necessariamente condizem com a 

realidade da intenção inicial. O que Rousseau faz é assumir um eu do presente que 

confessa ao seu leitor os delitos cometidos de seu eu do passado.  

 Dessa forma, utilizar-se de uma autoridade de fala em primeira pessoa não 

necessariamente irá reproduzir uma realidade. Observamos isso ao J.M. Coetzee 

utilizar-se de uma narrativa em terceira pessoa do singular e em tempo presente em sua 

trilogia de “ficção autobiográfica”, este recurso utilizado pelo escritor permite que o 

autor elimine qualquer olhar retrospectivo, deixando ao leitor avaliar tudo o que está 

sendo narrado, negando-o conforto de uma perspectiva na qual pudesse ser feito o 

julgamento do autor, permitindo a ele, portanto, que julgue a seu critério as veracidades 

da obra, mas sem nenhum aparato fiel dado pelo autor.   

 O que analisaremos no próximo capítulo, portanto, é como J.M. Coetzee 

utilizou-se de suas teorias e críticas para elaborar romances que problematizam as 

escritas do eu; a sua falta de estabilidade, os seus contornos subjetivos e a sua 

impossibilidade de totalização. Utilizando o leitor como ferramenta primordial para o 

fechamento das obras; e, se a cada leitor (ou a cada leitura) um novo olhar surge, a vida 

que está sendo narrada se multiplica, gerando uma série de representações, como uma 

recusa a uma estabilidade final.  
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 “Rousseau's position is thus that self-deception with respect to present recollection is impossible, since 

the self is transparent to itself. Present self-knowledge is a donnée.” (COETZEE, 1985, p. 206) 
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HAT-TRICK – A TRILOGIA DE J.M. COETZEE 

 

Acreditamos que houve um tempo em que podíamos 

dizer quem éramos. Agora, somos apenas atores recitando 

nossos papéis. O fundo caiu. Poderíamos considerar trágico 

esse evento, não fosse pelo fato de ser difícil respeitar um 

fundo que cai, seja ele qual for – isso agora nos parece uma 

ilusão, uma dessas ilusões sustentadas apenas pelo olhar 

concentrado de todos da sala. Removam seu olhar apenas um 

instante, e o espelho cai ao chão e se parte. 
 

Elizabeth Costello, 2004, p. 26-27. 

 

 

 

Ele, a criança John Coetzee de Infância (1997) 

 

 Não é preciso muitas páginas para percebermos que J.M. Coetzee coloca seus 

leitores em mais uma de suas armadilhas narrativas quando publica sua trilogia 

autobiográfica. Tanto Infância quanto Juventude já começam com frases iniciais que 

mostram ao leitor o distanciamento entre narrador e personagem e o cenário de suas 

histórias:  “Eles moram num conjunto habitacional perto da cidade de Worcester, entre a 

estrada de ferro e a rodovia Nacional.” (COETZEE, 1997, p.05); “Ele mora em um 

apartamento de um cômodo perto da estação ferroviária de Mowbray e paga onze 

guinéus de aluguel por mês.” (COETZEE, 2002, p. 07) 

 Caminhando em sentido contrário ao de muitas narrativas autobiográficas, em 

que a voz narrativa geralmente é em primeira pessoa do singular e em tempo passado 

(como as Confissões), J.M. Coetzee elabora uma narrativa em terceira pessoa e em 

tempo presente para construir a história de sua vida. Essa distância enunciativa já coloca 

em suspensão o pacto autobiográfico postulado por Philippe Lejeune (como vimos no 

capítulo introdutório desta dissertação) e coloca em xeque a autoridade de fala do autor.  

Lejeune postula que  

A identidade se define a partir de três termos: autor, narrador e personagem. 

Narrador e personagem são as figuras às quais remetem, no texto, o sujeito da 

enunciação e o sujeito do enunciado. O autor, representado na margem do 

texto por seu nome, é então o referente ao qual remete, por força do pacto 

autobiográfico, o sujeito da enunciação. (LEJEUNE, p. 36) 

 

 Tomando a definição de identidade autobiográfica de Lejeune, podemos destacar 

que, em uma autobiografia clássica, tanto autor quanto narrador e personagem dão lugar 

a um único sujeito. Dentro da instância enunciativa, a formação de identidade do autor 
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se faz de uma junção entre narrador e personagem, aos quais o autor se refere. Mas, 

seguindo o raciocínio de Émile Benveniste (1995), ao se referir como um eu, dentro da 

instância enunciativa, implanta-se um tu diante de si, e este tu é o leitor que seguirá sua 

leitura sobre seu personagem (eu) conduzida pelo narrador (eu). O leitor, enquanto tu, 

não irá ler o mesmo eu retratado pelo eu de quem escreve, sendo, portanto, eu e tu 

pronomes pessoais indicadores de subjetividade, cujas formas verbais apresentam um 

ato (“a consciência de si só é possível se experimentada por contraste”), diferente do 

que acontece com o pronome ele, em que sua forma verbal apresenta a descrição de uma 

ação (BENVENISTE, 1995, p. 291). Essa relação de intersubjetividade que ocorre entre 

eu e tu apresenta a impossibilidade de uma representação imediata de si. O pronome 

pessoal ele está fora da alocução, não apresentando ato, apenas a descrição de uma ação, 

sendo, então, para Benveniste, uma “não-pessoa”:  

é a forma do paradigma verbal (ou pronominal) que não remete a nenhuma 

pessoa, porque se refere a um objeto colocado fora da alocução. Entretanto 

existe e só se caracteriza por oposição à pessoa eu do locutor que, 

enunciando-a, a situa como ‘não-pessoa’. Esse é o seu status. A forma ele... 

tira o seu valor do fato de que faz necessariamente parte de um discurso 

enunciado por ‘eu’. (BENVENISTE, 1995, p. 292) 

 

 Ou seja, o ele só irá existir se enunciado por eu; remetendo a nenhuma pessoa se 

não for caracterizado pela oposição ao eu. Esta afirmação nos leva ao estudo de Maurice 

Blanchot (1997) sobre a literatura de Franz Kafka, em que o crítico argumenta que o 

escritor tcheco sentiu pela primeira vez a “fecundidade da literatura [...] desde o dia em 

que soube que a literatura era esta passagem do Ich ao Er, do Eu ao Ele.”: 

Portanto, não basta escrever: Eu sou infeliz. Enquanto não escrever nada 

além disso, estou perto demais de mim, perto demais de minha infelicidade, 

para que esta infelicidade se torne realmente minha no modo da linguagem: 

ainda não estou realmente infeliz. Somente a partir do momento em que eu 

chego a essa substituição estranha: Ele é infeliz, é que a linguagem começa a 

se constituir em linguagem infeliz para mim, a esboçar e a projetar 

lentamente o mundo de infelicidade tal como se realiza nela. Então, talvez, eu 

me sentirei em causa e minha dor será sentida nesse mundo de onde ela está 

ausente, onde ela está perdida, e eu com ela, onde ela não pode se consolar 

nem se acalmar ou deleitar, onde, estranha a si mesma, ela não permanece 

nem desaparece e dura sem possibilidade de durar. Poesia é libertação: mas 

essa libertação significa que não há mais nada para libertar, que me liguei a 

um outro em que, no entanto, não me encontro mais. (BLANCHOT, 1997, p. 

28) 

 

 Só, então, tentando colocar o eu para fora, enxergando-se como ele é que o eu 

consegue ter uma representação de si, porém, ao se colocar como um ele, o eu se torna 

um outro, que nunca será o mesmo. É a relação, portanto, entre o eu, tu/ele que permite 

as representações do sujeito da enunciação. Com isso, a autoridade de fala dentro de 
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uma narrativa autobiográfica torna-se passível de questionamentos devido à 

subjetividade que se cria ao sujeito da enunciação quando se refere a um eu; é um jogo 

de espelhos em que a representação multiplica-se através das instâncias enunciativas: ao 

eu referir-se, enuncia e implanta o tu diante de si; o tu não enxergará o mesmo eu que se 

refere, ou seja, será implantado um ele, que é uma “não-pessoa”. Esta “não-pessoa” 

pode ser definida pelo tu ou pelo eu, enquanto o tu (lembrando que Lejeune afirma que 

sujeito leitor pode se fazer juiz na autobiografia) avalia o ele e o eu o coloca sob medida 

de comparações.  

 Este recurso de distanciamento, em que o eu se coloca para fora se enxergando 

como um ele e apenas o leitor (tu) é quem constata a identidade do autor-narrador-

personagem, é utilizado na obra precursora de Jean-Paul Sartre, As Palavras (1964), sua 

primeira e única obra autobiográfica que é considerada uma autobiografia que inova as 

técnicas narrativas desse gênero, já que a sua escrita não parte mais de uma 

retrospectiva, mas de uma prospectiva, prenunciadora do futuro. Nesta obra, o escritor 

Sartre inicia sua narrativa em um período histórico anterior ao seu nascimento e retrata a 

vida de uma família que, durante as primeiras páginas, não sabemos ser a sua própria, 

apenas temos a ideia de que a narrativa irá nos contar a história da família Charles. A 

narrativa se inicia em terceira pessoa e nem o título, nem este início indicam que se trata 

de uma autobiografia (LEJEUNE, 2008, p.30), o que quebra o pacto postulado por 

Lejeune. Somente após as quatro páginas iniciais é que nos deparamos com a voz 

narrativa em primeira pessoa: “Ele me intriga: sei que permaneceu celibatário” 

(SARTRE, 1964, p.12). Em primeiro momento, observamos que o narrador d’As 

Palavras cria um distanciamento entre ele e a história de quem ele irá narrar; apenas 

páginas seguintes é que nos deparamos com a voz narrativa que conduzirá a 

autobiografia. Sendo em primeira pessoa, o leitor já constatará que o narrador e o 

personagem constituem-se em uma só pessoa: eu, porém, ainda no decorrer da leitura o 

nome de eu permanece em silêncio, aparecendo somente (por completo) quase no final 

da obra, na página 137:  

Recluso, ignorava por muito tempo a reviravolta da opinião. Um dia, enfim, 

entro num café para me resguardar da chuva, avisto um jornal que se arrasta, 

e que vejo eu? “Jean-Paul Sartre, o escritor oculto, o chantre de Aurillac, o 

poeta do mar.” Na terceira página, em seis colunas, em capitais. Exulto. Não: 

fico voluptuosamente melancólico. (grifo nosso) 

 

O interessante a notar, também, é que o nome de Jean-Paul Sartre aparece 

somente duas vezes na narrativa (Jean-Paul aparece uma vez e Sartre duas) e todas as 
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vezes de forma distante, como se o eu narrador e o eu personagem não remetessem a 

mesma pessoa. Neste trecho acima podemos observar esse distanciamento. O nome 

Jean-Paul Sartre aparece entre aspas, em uma possível manchete de jornal, em que o 

narrador coloca o nome, mas não se posiciona em relação a ele, não declara ser esse 

Jean-Paul Sartre ele mesmo. Como bem constata Lejeune (2008, p.30), não há 

nenhuma declaração evidente sobre a constatação de sua identidade na obra, somente 

pelas aparições do nome, as relações de obras citadas (Les Mouches, Les chemins de la 

liberte, Les sequéstrés d’Altona e La nausée), é que permitem ao leitor constatar que 

autor-narrador-personagem constituem-se em uma única pessoa: Jean-Paul Sartre.  

J.M. Coetzee parece utilizar-se do mesmo recurso de Jean-Paul Sartre. Diferente 

por não ser uma narrativa em primeira pessoa, Infância também não possui um pacto 

autobiográfico declarado na obra e deixa nas mãos do leitor a constatação de sua 

identidade. Tanto em As Palavras quanto em Infância, o narrador não declara em 

nenhum momento evidente quem é o protagonista; em nenhum momento o narrador de 

Sartre afirma ser eu – Jean-Paul Sartre, assim como o de Coetzee, em nenhum 

momento declara ser ele – John Coetzee. O nome John aparece apenas três vezes na 

obra e a primeira vez ocorre após 82 páginas. Essas ocorrências do nome também se dão 

de maneira velada, entre aspas ou em cartas. 

Como na fala de seu tio Son, quando visitam a fazenda da família: 

[...] Então, de madrugada, quando chegam a Fraserburg Road, o tio Son os 

estará esperando, com seu sorriso largo e o velho chapéu de feltro manchado 

de graxa, dizendo: “Jis-laaik, maar jy word darem groot, John!”  - Como 

você está crescendo! – e assobiando entre os dentes, e eles carregam as 

sacolas no Studebaker e iniciam o longo trajeto. (COETZEE, 1997, p. 82, 

gripo nosso) 

 

 Na fala de seu pai:  

“Estou doente”, diz com voz rouca para a mãe. Ela pousa as costas da mão na 

testa dele. 

“Então vai precisar ficar em casa”, ela suspira. 

Há mais um momento difícil de superar, o momento em que o pai pergunta: 

“Onde está o John?”. 

E a mãe responde: 

“Está doente”. 

E o pai resmunga e diz: 

“Fingindo de novo”. (COETZEE, 1997, p.95, grifo nosso)
30

 

                                                           
30

 Na obra original (em língua inglesa) não há a marcação do artigo definido que precede o nome John, 

como consta na obra Infância: cenas da vida na província, publicada em 1997 pela Editora Companhia de 

Bolso e traduzida por Luiz Roberto Mendes Gonçalves, utilizada nesta dissertação. A citação original: 

“[…] ‘I’m sick’, he croaks to his mother. She rests the back of her hand against his forehead. ‘Then you 

must surely stay in bed’, she sighs. There is one more difficult moment to get through, the moment when 

his father says, ‘Where’s John?’ and his mother says, ‘He’s sick’, and his father snorts and says, 

‘Pretending again.’ Through this he lies as quiet as he can, till his father is gone and his brother is gone 
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E em uma suposta carta de sua mãe, ao justificar a sua falta na escola: 

A regra é que, quando alguém falta à aula, precisa levar uma justificativa. Ele 

conhece de cor o padrão da carta da mãe: “Por favor desculpe a ausência de 

John ontem. Ele teve um forte resfriado, e achei aconselhável mantê-lo na 

cama. Atenciosamente...”. Ele entrega essas cartas – que a mãe escreve como 

se fossem mentiras e são lidas como mentiras – com o coração apertado. 

(COETZEE, 1997, p. 99, grifo nosso) 

 

Observamos, inicialmente, que o nome John, na obra inaugural da trilogia, 

aparece com um distanciamento do narrador, assim como acontece em As Palavras. A 

primeira vez, o nome dele aparece na fala do tio Son, na parte 11 que se passa na 

fazenda da família em Karoo, mesma parte em que aparece o sobrenome Coetzee; a 

segunda vez, na parte 12, aparece na fala do pai. A última vez que o nome é citado na 

obra é também entre aspas, mas agora é citado como uma carta que sua mãe escreveu 

para que ele entregasse à escola, a qual ele sabia de cor. O narrador, enquanto sujeito da 

enunciação, não determina quem é o personagem ele, sujeito do enunciado; assim, o 

leitor poderia considera-lo como um outro, uma “não-pessoa” ou qualquer pessoa. 

Porém, as pistas são lançadas dentro de falas ou cartas em que o nome dele aparece, 

levando o leitor a determina-lo como sendo ele, John Coetzee. Mas este sobrenome é 

muito comum na África do Sul, isso porque Coetzee é um sobrenome de origem 

holandesa, país que exerceu importante e forte colonização na região africana. A 

possibilidade do leitor remeter o ele a qualquer John Coetzee é válida até o momento 

em que se resolve fechar o livro e ler a assinatura presente na capa: J.M. Coetzee. 

Somando os “códigos”, o leitor é levado a contabilizar que o John Coetzee, o ele, é o 

autor J.M. Coetzee, constatando a identidade do autor-narrador-personagem como sendo 

J.M. Coetzee.    

Apesar de o narrador de Infância não firmar nenhum pacto autobiográfico, 

observamos que a narrativa funciona como a câmera dos irmãos Dardenne, que nunca 

vai além do campo de visão do protagonista, posicionando-se atrás do personagem, 

descrevendo tudo o que o campo de visão dele apreende, mas não indo além. Esse 

mecanismo permite uma aproximação (mesmo que não direta) entre narrador-

personagem; fica-nos mais claro quando analisamos os empregos dos verbos referentes 

                                                                                                                                                                          
and he can at last settle down to a day of reading. (COETZEE, 1997, p. 103, grifo nosso)”, apresenta o 

nome de John sem o artigo definidor precedendo. Pensamos destacar isto pois, ao nome ser precedido 

pelo artigo definido (como consta na tradução de Luiz Roberto M. Gonçalves), acaba por determinar um 

John específico (“Não estou falando de John, estou falando do John”) e, a nosso ver, vai contra o estilo e 

problematizações de representação do sujeito que o escritor sul-africano explora em suas narrativas.  
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a processos mentais que são utilizados pelo narrador somente com a criança, quando 

empregados a outros personagens há sempre um “parece”, “provavelmente”, mediando 

as atribuições dos sentimentos, que são mais suposições do que certezas, diferente do 

caso da terceira pessoa empregada para o menino John Coetzee, que funciona, antes de 

tudo, como um recurso de distanciamento: 

A mãe está junto da pia, no canto mais escuro da cozinha. Está de costas para 

ele, os braços salpicados de espuma, esfregando uma panela sem pressa. Ele 

anda em volta falando sobre alguma coisa, não sabe o que, falando com sua 

veemência habitual, queixando-se.  

Ela interrompe a tarefa; seu olhar tremula sobre ele. É um olhar pensado, sem 

nenhum carinho. Pela primeira vez, ela não o vê. Aliás, ela o vê como sempre 

foi e como ela sempre soube que ele era quando não estava imersa em ilusão. 

Ela o vê, o avalia e não fica satisfeita. Perde a paciência. 

É isso que ele teme nela, na pessoa que mais o conhece no mundo [...]. É ela 

quem provavelmente também sabe, já que é inquisitiva e tem suas próprias 

fontes, dos segredos corriqueiros da vida escolar dele. Ele teme seu 

julgamento. (COETZEE, 1997, p. 146-147, grifo nosso) 

   

Observamos neste trecho citado que a voz narrativa em terceira pessoa e em 

tempo presente apaga a perspectiva adulta e empresta um duro imediatismo às agonias 

internas da criança. O narrador utiliza-se de formas verbais na terceira pessoa que 

apresentam a descrição de uma ação, já que, ao pronome ele se colocar para fora do 

discurso, ele assume um valor de fato (BENVENISTE, 1995, p. 291), este fato (que 

gera certeza) não é empregado quando media atribuições a outros personagens, 

funcionando como um recurso de distanciamento. “É ela quem provavelmente também 

sabe [...]” articula-se de forma em que o narrador parece não ter acesso aos 

pensamentos, sentimentos, dos demais personagens, e as suas suposições acerca disso 

remetem mais às suposições do próprio protagonista, funcionando como um recurso de 

distanciamento entre narrador e personagens, mas, ao mesmo tempo, por utilizar-se de 

formas verbais que apresentam um fato apenas com o menino, há uma certa 

aproximação entre narrador e protagonista, sendo, portanto John adulto narrando a vida 

de John criança.   

Essas conclusões não nos são dadas pelo narrador. No caso do primeiro volume, 

o distanciamento gerado pelo narrador adulto ao seu eu criança proporciona à narrativa 

uma perspectiva infantil, a qual, sob o olhar do menino, não permite interferências do 

narrador adulto, fazendo com que a obra só se feche no leitor. Um exemplo disso é a 

situação de seu pai, Jack Coetzee: 

Ele se aproxima. Seus olhos estão se habituando à luz. O pai está com a calça 

do pijama e uma camiseta de algodão. Não se barbeou. Há um “V” 

avermelhado no pescoço dele onde o bronzeado dá lugar à brancura do peito. 
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Ao lado da cama há um penico onde pontas de cigarro boiam na urina 

amarronzada. Ele nunca viu nada mais feio em toda a sua vida.  

Não há comprimidos. O homem não está morrendo, simplesmente dorme. Ele 

não tem coragem de tomar os comprimidos, assim como não tem coragem de 

sair e procurar trabalho. (COETZEE, 1997, p. 145). 

 

Neste trecho podemos observar a narrativa descritiva e o distanciamento gerado 

pelo pronome em terceira pessoa, que é narrado sob a perspectiva da criança, sem 

interferência da voz adulta do narrador. Sob o olhar da criança nos é descrito um cenário 

triste e sujo no qual se encontra seu pai. O menino John não sabe ao certo o que está 

acontecendo; ele observa seu pai deitado (um quase morto), com pijamas, desleixado, 

em uma situação de um aparente indigente. A perspectiva infantil não permite que a 

criança constate a situação de seu pai, John apenas sente aversão e não compreende o 

que acontece com ele; trata-se de um excesso de sentido implícito, de uma inferência 

inacessível à perspectiva da criança, mas não à do leitor, permitindo a este que conclua 

que seu pai está doente, em depressão. 

As pistas são dadas ao longo da narrativa, permitido ao leitor recolhê-las para 

que conclua a obra e constate o futuro do personagem. Em As Palavras, por mais que 

tudo comece a princípio como um embuste – em que o narrador em nenhum momento 

declara sua aptidão para a Literatura –, toda a narrativa é orientada para o telos da 

vocação de escritor. O narrador conduz o leitor a considerar que Jean-Paul Sartre era 

impulsionado pelo avô e pelas pessoas mais velhas a se tornar um grande escritor, 

porém, o reconhecimento dessa vocação é quase uma reedição do encontro agostiniano 

com Deus: “Eles [os adultos] me haviam ensinado que existiam grandes mortos – um 

dos quais futuros – Napoleão, Temístocles, Filipe Augusto, Jean-Paul Sartre. Eu não 

duvidaria disso: seria duvidar deles. O último, simplesmente, eu gostaria de encontrar 

face a face.” (SARTRE, 1964, p.150). Esse aspecto gera forte contraste com a narrativa 

de Infância, pois não há nenhuma menção ao fato de que a criança John Coetzee irá se 

transformar depois em um romancista de prestígio, em J.M. Coetzee. Enquanto Sartre se 

mantém refém de um certo teologismo hagiográfico, que caminha em busca de uma 

totalização, para a sua conclusão de grande escritor, J.M. Coetzee prefere narrar a 

desorientação da infância a partir do interior, construindo uma narrativa cheia de fios 

soltos e de perguntas em suspenso.  

Explorando a perspectiva infantil e o afastamento gerado pela voz narrativa em 

terceira pessoa e tempo presente, Infância termina sem nenhum momento chave que 
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permite detectar algum indício de escritor no personagem. Como ainda é a primeira obra 

da trilogia, o leitor será conduzido a buscar outras pistas e encontrará Juventude (2002). 

 

Num outro tempo, num outro lugar – Juventude (2002) 

 

Seguindo as expectativas de uma trilogia autobiográfica, Juventude – cenas da 

vida na província II (2002) dá continuidade a Infância – cenas da vida na província 

(1997) sem aparentes quebras de ritmo: o subtítulo da obra nos remete a uma sequência 

do primeiro volume e o título faz um recorte temporal da parte da vida que será narrada 

(depois de nossa infância, vem a juventude). O narrador também é em terceira pessoa do 

singular e em tempo presente, e não remete, em nenhum momento, a “ele”, John 

Coetzee, mas, como o leitor foi levado a constatar no primeiro volume a identidade do 

protagonista, a leitura pode seguir seu fluxo em busca do momento em que há o 

reconhecimento de Coetzee enquanto escritor.  

Há um pequeno salto temporal entre as duas obras. Em Infância, John termina a 

obra com 13 anos de idade e, quando iniciamos a leitura de Juventude, passaram-se 

cerca de seis anos e o protagonista está com 19, desejando se tornar escritor. Não temos, 

portanto, o momento transformador que leva John a querer tornar-se poeta; começamos 

a obra com seu objetivo já definido. Este evento chave é mencionado por ele em sua 

obra crítica Stranger Shores (2001). Quando tinha 15 anos e caminhava pelo jardim dos 

subúrbios da Cidade do Cabo, ele escutou uma música vinda do vizinho. Esta música o 

contagiou. Ele não conseguia nem respirar; parecia que a música falava por ele, e nunca 

antes sentiu que uma música poderia ter esse poder sobre ele. Tempos mais tarde, soube 

que a música era de Bach. “And then the afternoon in the garden, and the music of 

Bach, after which everything changed. […] The revelation in the garden was a key 

event in my formation.” (COETZEE, 2001, p. 08, grifo nosso).  

Este evento chave na formação de J.M. Coetzee é como um divisor de águas. Por 

mais que não seja narrado, ele permite uma mudança no tempo narrativo entre o 

primeiro e o segundo volume da trilogia. Enquanto Infância soa-nos como uma memoir, 

Juventude encaixa-se na tradição do Bildungsroman, em que o tempo narrativo volta-se 

à expectativa de futuro, cujo protagonista vive um período de aprendizagem, em uma 

incessante busca de seu objetivo.  
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De acordo com Bakhtin (2010, p. 237), o interesse do romance de formação está 

focado em “apresentar a imagem do homem em devir. A imagem do herói não é mais 

uma unidade estática, mas, pelo contrário, uma unidade dinâmica. [...] O tempo se 

introduz no interior do homem, impregna-lhe toda a imagem, modificando a 

importância substancial de seu destino e de sua vida”.  Como observamos no capítulo 

anterior, tanto em Plutarco quanto em Santo Agostinho, privilegiava-se uma verdade 

universal, em que o indivíduo se completava quando a atingisse, apresentando os atos 

do herói e seus efeitos externos e, assim, assumindo uma personalidade estática. A 

partir do século XVIII, com a construção das grandes cidades e a ascensão da burguesia, 

os homens e o ambiente agem fortemente sobre o herói, esclarecendo a representação de 

sua gradativa formação interior, que passa a ser entendida como um processo em aberto, 

sempre passível de revisão. 

Esta formação está intrinsicamente ligada à parte da vida da juventude. Como 

destaca Franco Moretti (1987) em sua obra The way of the world: the Bildungsroman in 

European Culture (1987), o herói da época clássica era o homem em sua maturidade, o 

adulto, isso porque eram as suas conquistas, a sua personalidade estática que serviam de 

exemplo aos jovens, que repetiam fielmente os seus valores. Com isso, até o 

Renascimento, era introduzido ao jovem um papel cuja vida é inalterada; uma juventude 

“pré-escrita”, que não conhece a “enteléquia”, sendo, então, “insignificante” e 

“invisível”.  

But when the status society starts to collapse, the countryside is abandoned 

for the city, and the work changes at an incredible and incessant pace, the 

colourless and uneventfull socialization of ‘old’ youth becomes increasingly 

implausible: it becomes a problem, one that makes youth itself problematic. 

Already in Meister’s case, ‘apprenticeship’ is no longer the slow and 

predictable progress towards one’s father’s work, but rather an uncertain 

exploration of social space, which the nineteenth century – through travel and 

adventure, wandering and getting lost, ‘Bohême’ and ‘parvenir’ – will 

underline countless times. It's a necessary exploration: in dismantling the 

continuity between generations, as is well known, the new and destabilizing 

forces of capitalism impose a hitherto unknown mobility. But it is also a 

yearned for exploration, since the selfsame process gives rise to unexpected 

hopes, thereby generating an interiority not only fuller than before, but also 

perennially dissatisfied and restless. (MORETTI, 1987, p.04)  

 

O crítico italiano aponta a mudança da concepção de juventude quando chegada 

a modernidade; os jovens deixam os subúrbios para trás e migram para as grandes 

cidades, explorando os espaços sociais. São os velhos no interior e os jovens na cidade. 

Os heróis do Bildungsroman se transformam de “filhos” para “jovens” da noite para o 
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dia, deixam a convivência familiar, a perpetuação desses valores e começam a ser 

influenciados por amigos e seu ambiente externo.  

É, portanto, a mobilidade e a interioridade do sujeito que compõem o conceito 

básico deste gênero narrativo, como retratado em Os anos de aprendizagem de Wilhelm 

Meister de Goethe, cujo protagonista, contrariando as expectativas de sua família, passa 

um longo período acompanhando uma companhia de teatro. Neste percurso, há o 

amadurecimento e aprendizado de Wilhelm que, no final da obra, termina casado com 

Natalie, um desfecho que, aparentemente, corresponde à concepção mais corrente de 

vida burguesa.  

Assim como Wilhelm Meister, John desprende-se de seus laços familiares a fim 

de concretizar seus desejos, mas, para isso, é necessária uma longa jornada de 

aprendizagem. Durante as 47 páginas iniciais de Juventude, o jovem de 19 anos ainda se 

encontra no país sul-africano, vivencia casos amorosos frustrados e está imerso nas 

leituras de Ezra Pound e T.S. Eliot. A primeira provação por qual atravessa é a 

necessidade de independência; passa as noites trabalhando na biblioteca da 

universidade, monitora os alunos no Departamento de Matemática e auxilia 

pretendentes a concursos nos finais da tarde. Até então, consegue atravessar essa 

“barreira” sem muitos problemas. Mas, a provação que mais lhe parece “impossível” é a 

relação com as mulheres. Sua falta de graça e a sua estranheza impedem, segundo ele, 

que consiga ter casos amorosos bem sucedidos. Ele não consegue libertar-se para se 

entregar de corpo e alma à chama da paixão. Porém, como faz parte da vida de um 

artista, ele precisa de uma amante, nem que isso signifique destacar o que há de pior de 

dentro dele.  

Os casos amorosos acontecem quase constantemente, mas são rápidos e sempre 

malsucedidos. A única relação saudável que consegue manter é com seu melhor amigo, 

Paul; afora isso, prende-se às leituras de Pound e Eliot e tenta seguir os mesmos 

caminhos (ou justificá-los) de seus escritores de cabeceira. É através de Pound que tem 

o primeiro contato com Ford Madox Ford, sobre o qual inicia sua tese para concluir a 

graduação em língua inglesa. E, também, é através desses escritores
31

 que determina seu 

destino de fuga de uma África do Sul em meio ao caos político dos anos 1960, rumo a 

Londres.   

                                                           
31

 O escritor Ford Madox Ford nasceu em Londres em 1873; Ezra Pound residiu na capital inglesa nos 

anos de 1908 a 1920; e T.S. Eliot mudou-se a essa terra britânica em 1914, quando tinha 25 anos, até o 

seu falecimento.   
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A mobilidade de John não é narrada. Quando iniciamos a leitura da quinta parte 

do segundo volume da trilogia, o protagonista já está em Londres, morando com seu 

amigo Paul em uma quitinete e procurando emprego para conseguir se manter na capital 

inglesa. Com seu diploma de matemática debaixo do braço, consegue um emprego 

como programador-trainee em uma das maiores empresas de computação, a IBM. Este 

emprego é outra provação necessária; um ambiente que não contribui para as suas 

aspirações a artista, mas que é necessária. Não poderia fracassar: isso “seria muito 

parecido com seu pai” (COETZEE, 2002, p. 55). 

Nas horas vagas, vai ao cinema, estuda para a sua tese sobre Ford Madox Ford e 

tenta escrever poesias. As leituras de Ford tornam-se um trabalho tedioso, fazendo-o 

questionar sobre seu objeto de pesquisa, e suas tentativas de escrever poesias parecem 

ser, cada vez mais, murros em ponta de faca. A culpa pode ser da IBM, um emprego 

muito formal, com horas regradas em um ambiente frio e cinzento. Porém, pode não ser 

isso, afinal, tanto Eliot, quanto Kafka e Rimbaud também possuíam empregos 

burocráticos e mesmo assim tornaram-se grandes artistas. Qual seria o problema com 

ele, afinal? Por que as tentativas de escrever poesias são tão frustradas? Para escrever 

poesias era necessário conseguir comprimir os sentimentos em uma só linha, e, muitas 

vezes, é isso que parece lhe faltar: sentimento.  

“A poesia não é uma liberação de emoção, mas um libertar-se da emoção”, 

diz Eliot em palavras que ele copiou em seu diário. “A poesia não é uma 

expressão da personalidade, mas um libertar-se da personalidade.” Depois, 

como uma amarga conclusão, Eliot acrescenta: “Mas só os que têm 

personalidade e emoções sabem o que significa querer se libertar dessas 

coisas”. 

Tem horror de despejar mera emoção na página. Se ela começasse a vazar, 

não saberia detê-la. A prosa, felizmente, não exige emoções: isso se pode 

dizer a seu favor. A prosa é como um lençol de água, liso, tranquilo, sobre o 

qual se pode deslizar ao bel-prazer, fazendo desenhos na superfície. 

(COETZEE, 2002, p.69-70) 

 

Assim, arrisca-se na prosa. Escreve um breve conto que se passa na África do 

Sul, o que lhe faz questionar sobre o fato de não ter conseguido ainda se desvencilhar de 

seu país de origem. Ele gostaria era de escrever sobre o cenário inglês, mas ainda não 

domina a Inglaterra para conseguir colocá-la no papel. Apesar disso, não considera sua 

história ruim, mas não acha que é boa o suficiente para ganhar circulação. Em mais uma 

provação, já que não consegue libertar-se de sua personalidade (talvez por ainda não ter 

encontrado em sua interioridade a sua raiz enquanto escritor), decide uma mudança em 

sua vida: é na prosa que o seu eu artista pode surgir. Para tanto, como no 

Bildungsroman, ele busca um modelo e decide se tornar um jamesiano, já que Henry 
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James consegue escrever além da mera nacionalidade. Mais uma provação pela qual não 

consegue passar. Henry James possui uma sensibilidade muito mais apurada que a dele. 

John não consegue desvincular-se de suas raízes, não consegue deixar a África do Sul 

para trás e escrever sobre cenários pelos quais os leitores consigam se identificar 

independente de onde estiverem.  

O problema torna-se, então, sua falta de emoção. Mas, se não consegue libertar-

se da personalidade, como destacada a citação de Eliot, e, assim, abandonar a poesia, 

como poderia Eliot e Pound ainda contribuir para as suas pretensões em ser escritor? As 

mulheres com quem se relacionou parecem não ajudá-lo a observar em sua 

interioridade qualquer resquício de sensibilidade. Uma vez, quando ainda era estudante 

na Universidade da Cidade do Cabo, teve um relacionamento com Caroline, aspirante a 

atriz; ela estava agora passando uma temporada em Londres e se reencontraram. No 

teatro, Samuel “Beckett era o favorito dele, mas não de Caroline; Beckett era sombrio 

demais, disse ela. A verdadeira razão, desconfiava, era que Beckett não escrevia papéis 

para mulheres.” (COETZEE, 2002, p. 77). Aventurou-se também no teatro graças a ela, 

em uma peça sobre Dom Quixote, porém, desistiu.  

John caminha em tentativas frustradas. Parece reprovar em todas as provações 

que aparecem ao tentar tornar-se artista. Cada vez mais se vê esgotado em tarefas da 

IBM, ficando até mais tarde do horário para conseguir terminar seus serviços. O plano 

que tinha em mente – ir para a Inglaterra, arrumar um emprego e economizar dinheiro 

para conseguir ter tempo para seus escritos – parece ser totalmente ingênuo. Não há 

tempo e nem dinheiro para nada, apenas para a sua sobrevivência no país europeu. Nem 

inglês ele consegue ser. Sua mãe sempre mandando cartas, lembrando-o que tem família 

e que é sul-africano. Tudo o que ele gostaria de deixar para trás, mas não consegue. “A 

África do Sul é como um albatroz em torno de seu pescoço. Quer que seja removido, 

não importa como, para que possa começar a respirar.” (COETZEE, 2002, p.112). 

Já se passava mais de um ano como programador de computadores da IBM. 

Quanto mais imerso em seus trabalhos formais, mais distante ele se via de encontrar sua 

veia artística. Assim, como se jogasse a toalha, John espera que o acaso lhe sorria, 

dando tempo ao tempo. Está prestes a terminar a sua tese sobre Ford, mesmo não 

conseguindo ter um parecer sobre seu objeto. Na décima quarta parte de Juventude, 

coloca a sua pasta sobre Ford debaixo do braço e caminha em direção a um parque de 

Londres, deita no gramado e mergulha em seu interior. “Seu coração incha. 

Finalmente!, pensa. Finalmente ele chegou, o momento de união extática com o Todo!” 
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(COETZEE, 2002, p.131). Neste ponto, o leitor poderia pensar que, nas páginas 

seguintes, seguiria a narrativa em que John encontra-se como escritor, em que ele se 

completa, atingindo seu momento de conversão, a sua totalização. No entanto, esta parte 

se encerra e, em um completo anticlímax, a décima quinta parte volta-se às tentativas de 

sobrevivência financeira de John e em suas leituras dos “conselhos” de Eliot e de 

Pound. Aqui, John continua tentando escrever sua tese sobre Ford Madox Ford e 

lutando para conseguir dinheiro em Londres. 

O leitor segue por uma aventura maçante; um protagonista insosso que parece 

não sair do lugar. A leitura assim se segue e, apenas na penúltima parte da obra, é que 

finalmente temos um sutil vestígio da totalização de John; um (re)conhecimento de sua 

escrita, de sua “identidade enquanto escritor”. O protagonista caminha pela cidade e 

avista, em uma vitrine, um livro que lhe chama a atenção pela capa; um livrinho de capa 

roxa, Watt de Samuel Beckett. O livro o intriga, primeiro, por ter sido publicado por 

uma editora que costuma publicar pornografias (é improvável que um escritor como 

Beckett escreva pornografia) e, segundo, por não ser uma peça de teatro, mas um 

romance.  

Folheia o exemplar. A impressão é no mesmo corpo cheio e serifado dos 

Poemas escolhidos de Pound, um corpo que para ele evoca intimidade, 

solidez. Compra o livro e o leva para a casa do major Arkwright. Desde a 

primeira página, sabe que descobriu alguma coisa. Recostado na cama com a 

luz entrando pela janela, lê e lê.  

Watt é bem diferente das peças de Beckett. Não há choque, nem conflito, 

apenas o fluxo de uma voz contando uma história, um fluxo continuamente 

interrompido por dúvidas e escrúpulos, o ritmo exatamente adequado ao 

ritmo de sua própria cabeça. Watt é também engraçado, tão engraçado que ele 

rola de rir. Quando chega ao fim, começa a ler de novo do começo. 

Por que as pessoas não lhe disseram que Beckett escrevia romances? Como 

podia imaginar que queria escrever à maneira de Ford, quando Beckett estava 

ali o tempo todo? Em Ford, há sempre um elemento de peitilho engomado de 

que desgosta, o que, no entanto, hesitou em admitir, algo a ver com o valor 

que Ford coloca em saber onde, no West End, comprar as melhores luvas de 

dirigir ou em como distinguir um Médoc de um Beaune; enquanto Beckett 

não tem classe, ou está fora das classes, como ele próprio prefere estar. 

(COETZEE, 2002, p. 170-171) 

 

Como leitores das obras literárias e críticas de J.M. Coetzee, observamos que, de 

maneira sutil, John encontra seu verdadeiro “mentor” para se tornar escritor. O fato de 

ele desconfiar que Beckett não escrevesse papéis para mulheres e a sua falta de 

desenvoltura com as mesmas já se podem ser considerados primeiros indícios de 

proximidade entre o escritor irlandês e John. Mas, mais além, tanto J.M. Coetzee quanto 

Samuel Beckett tem obsessão com a impessoalidade, com números e com a concepção 

da escrita como um jogo permutacional a frio, em que um número restrito de peças 
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torna-se ponto de partida para uma infinidade de combinações, o que não é muito 

diverso, por exemplo, do trabalho de um programador de computadores. Ambos 

também emprestam sua autoridade aos seus narradores, além de compartilharem a 

crença na união de estilo – técnica e forma – e conteúdo
32

.  

Assim como em Infância, em que o leitor é levado a juntar os pontos e a 

constatar que ele é John Coetzee e, portanto, J.M. Coetzee (o mesmo recurso acontece 

em Juventude), neste segundo volume, também é entregue ao leitor a possibilidade de 

reconhecimento da escrita do protagonista, quando este se depara com a obra de Samuel 

Beckett. Também cabe ao leitor identificar onde se encontra o momento chave na vida 

do escritor sul-africano. Estas pistas colocadas estrategicamente em suas obras afirmam 

(e soam-nos como uma confirmação de suas teorias e críticas) que o autor está em todos 

os seus textos, sejam eles de cunho autobiográfico, ficção ou críticos, ou seja, todo texto 

é autobiográfico (assim como também não é), e para que o leitor consiga ter um perfil 

mais confiável sobre o referente, é necessário conhecer todos os seus textos publicados. 

Afinal, uma obra de forte cunho autobiográfico não significa que reproduz fielmente a 

realidade.  

Através de uma narrativa nos moldes do Bildungsroman, observamos um John 

Coetzee em uma busca incessante a se tornar poeta, mas não chegando a essa 

transformação, porém, o reconhecimento de sua escrita ao ler Watt soa-nos, de forma 

sutil, como o encontro de Santo Agostinho com a verdade universal (Deus); porém, 

ainda não é dado ao leitor o momento auge em que John Coetzee torna-se J.M. Coetzee. 

Sendo Juventude a segunda obra de uma trilogia, escrita nos moldes do Bildungsroman, 

o leitor espera, então, encontrar a formação do escritor renomado no terceiro volume e, 

com isso, fechar-se em seu todo.   
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 Em Doubling the Point (2002), por exemplo, J.M. Coetzee descreve seu trabalho de escrita como sendo 

impossível desvincular estilo e conteúdo: “While trying to respect the character of the originals, I have, in 

the interest of clarity, done a fair amount of local revision. Style and content are not separable: it would 

be disingenuous for me to claim that my revisions have not touched the substance of the originals.”  
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John Coetzee fragmentado – Verão (2009) 

 

I am not a herald of community or anything else, as 

you correctly recognize. I am someone who has intimations of 

freedom (as every chained prisoner has) and constructs 

representations — which are shadows themselves — of people 

slipping their chains and turning their faces to the light. 

 

Coetzee, Doubling the point, p. 341. 

 

O salto temporal que ocorre entre o primeiro e o segundo volume não é tão 

longo, mas, nesse ínterim, não vemos o evento chave na formação de J.M. Coetzee. 

Quando chegamos ao terceiro volume, o salto da narrativa é ainda maior e, mais, 

fictício, pois John Coetzee está morto. Em um total anticlímax, Verão – cenas da vida 

na província (2009) permite ao leitor constatar que, mesmo o protagonista terminando 

como programador de computadores, o desejo de John Coetzee em se tornar escritor em 

Juventude é concretizado, no entanto, não temos declarado o momento em que há essa 

conversão, o leitor, com seu conhecimento prévio, é quem constata o sutil 

reconhecimento de escrita de John Coetzee ao se deparar com o romance de Beckett. 

Em um vácuo extenso, Coetzee “transformou-se” de empregado da IBM em escritor, foi 

premiado com o Nobel, duas vezes com o Booker Prize, e agora está morto; não há uma 

progressividade. O narrador em terceira pessoa e em tempo presente desaparece e o que 

nos é dado é uma obra totalmente fragmentada, em que há um personagem, Vincent, 

que tenta trazer à tona este período de completude de sua vida, através de um romance 

biográfico não concretizado. 

Vincent, acadêmico londrino, considera a vida do renomado escritor sul-africano 

como tema apropriado para uma biografia
33

. Após a sua morte, possivelmente atingiria 

o todo, já que em vida todo curso pode seguir outra direção, como o caso de Édipo Rei 

que caiu em desgraça ao descobrir em vida as atrocidades que cometeu – matou seu pai, 

casou-se com sua mãe –, afirmando o coro que “não há felicidade para os mortais”. 

Com John Coetzee morto, sua vida provavelmente já estaria conclusa, sem a 

possibilidade de mudanças de curso; um material adequado para escrever uma biografia. 

Segundo Pierre Bourdie (1998), o projeto biográfico é falar da história de vida e esta  

 [...] constitui um todo, um conjunto coerente e orientado que pode e deve ser 

apreendido como expressão unitária de uma “intenção” subjetiva e objetiva, 
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 BURKE, P. (p. 87) “[...] quem eram as pessoas cujas vidas eram consideradas tema apropriado para 

uma biografia?”  
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de um projeto: a noção sartriana de “projeto original”
34

 somente coloca de 

modo explícito o que está implícito nos “já”, “desde então”, “desde pequeno” 

etc. das biografias comuns ou nos “sempre” (“sempre gostei de música”) das 

“histórias de vida”. Essa vida organizada como uma história transcorre, 

segundo uma ordem cronológica que também é uma ordem lógica, desde um 

começo, uma origem, no duplo sentido de ponto de partida, de início, mas 

também de princípio, de razão de ser, de causa primeira, até seu término, que 

também é objetivo. (p. 184)  

 

 Ou seja, uma biografia, que é o relato de uma história de vida, tem como 

princípio, “de causa primeira”, entender como um sujeito tornou-se quem é no final de 

sua vida (no caso deste estudo, por exemplo, como J.M. Coetzee chegou a ser J.M. 

Coetzee); e o começo da narrativa biográfica é a origem e a busca dessa origem, sendo 

um duplo sentido de ponto de partida (como John Coetzee tornou-se J.M. Coetzee; este 

momento conduziria toda a sua biografia, fazendo o biógrafo buscar no passado as 

raízes dessa conversão).  

Para constituir a totalização do sujeito é necessário termos em mãos uma vida 

que se completa, após a morte ou, como no caso do escritor norte-americano Philip 

Roth, ao declarar sua aposentadoria. Roth Libertado – O escritor e seus livros (2014) é 

um exemplo de biografia que consegue abarcar o todo de seu sujeito biográfico. Nas 

460 páginas que se seguem, Claudia Roth Pierpont faz “uma investigação do 

desenvolvimento de Roth como escritor e uma consideração dos temas, reflexões e 

linguagem de sua obra” (PIERPONT, 2014, p. 11), mas seu trabalho biográfico só é 

possível porque, como a própria autora declara, “Roth concluiu Nêmesis no outono de 

2009 e logo percebeu, ao contrário talvez do público, que seria seu último romance. Um 

estudo literário como este só poderia ter sido escrito a partir de então, com todo o arco 

da obra do autor completo.” (PIERPONT, 2014, p. 14)   

    Philip Roth é um dos maiores escritores de língua inglesa do século XX – 

geração esta de J.M. Coetzee. Dedicou praticamente toda a sua vida à literatura, 

publicou um vasto número de livros e foi professor universitário. Atualmente com 

oitenta anos e com uma carreira de mais de cinquenta anos finalizada, segundo Roth, o 

campo ao qual Pierpont adentra é extremamente vasto. A jornalista americana do The 
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 O que o sociólogo francês pontua sobre o relato de história de vida encaixa-se no projeto original de 

Jean-Paul Sartre, utilizado em sua biografia sobre Flaubert, O idiota da família. Ou seja, para atingir a 

totalização do sujeito biográfico é necessário entender “como um idiota se torna gênio”, tendo como 

ponto de partida o seu momento de conversão; no caso de Flaubert, este momento seria a sua queda do 

cavalo, o que o impossibilitou de continuar os estudos em Direito, mas o permitiu tornar-se um dos 

maiores cânones da literatura mundial. É este ponto, portanto, o fio condutor de toda a narrativa; sendo 

um duplo ponto de partida, pois o que conduz a narrativa é o momento de conversão do sujeito, mas é 

necessário buscar em seu passado o que levou a este momento, e, também, de princípio, já que Flaubert 

consagrou-se como um dos maiores romancistas do século XIX. 
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New Yorker faz uma busca desde a sua infância, passando pelos trabalhos mal e bem 

recebidos pela crítica, até o seu estrondoso sucesso com O complexo de Portnoy em 

1969, suas experiências amorosas e “turísticas”, e a série de obras-primas publicadas no 

final do século XX, como O avesso da vida, Pastoral Americana e A marca humana.    

 Uma biografia crítica old school, como destaca a crítica do The New York 

Times, embora complementada com julgamentos e comentários do próprio escritor 

judeu-americano. Pierpont alega, na introdução de sua biografia – ou, para melhor dizer, 

em uma introdução autobiográfica, em que ela declara como conheceu Roth, quais os 

motivos que a levaram escrever este trabalho e como o realizou – que se utilizou dos 

trabalhos publicados e conversas com Roth para elaborar a narrativa de sua vida. 

Mesmo com a participação do escritor, a biógrafa afirma que ele não leu uma linha 

sequer de seu trabalho antes de ser publicado.  

Apesar de ter em mãos um material extenso e o contato constante com seu 

sujeito biográfico, Pierpont encontra-se imersa em um grande desafio. Através de sua 

comédia subversiva e de uma inteligência deslumbrante, entre temas como judeus na 

América, sexo e amor, apenas sexo e buscas pelo sentido da vida, Philip Roth brinca 

com os impasses da verdade e ficção, e introduz o leitor no abismo das armadilhas do 

eu. Em Operação Shylock: uma confissão (1993), por exemplo, Roth dá início a sua 

narrativa alertando o leitor sobre a ficcionalidade de sua obra (“Este livro é uma obra de 

ficção”) e termina “esta confissão é falsa.” Essa presa na qual o escritor coloca o seu 

leitor permite que somente este constate o que pode ou não ser verídico ali. Dentro desta 

mesma obra, também, as armadilhas do eu dão suas caras; há duas personagens 

chamadas “Philip Roth”, mas em nenhum momento o autor faz relação delas com o 

“real” Philip Roth. Outro exemplo pode ser visto em O complô contra a América 

(2004). Sabemos que os acontecimentos narrados não são verídicos (não houve 

nenhuma perseguição a judeus nos Estados Unidos, muito menos um presidente 

Lindbergh nos anos 1940), apesar de facilmente servirem como metáfora ao governo 

Bush, mas há um personagem que possui o mesmo nome do escritor (“Philip Roth”), 

uma criança que nasceu no mesmo ano que ele e com os mesmos nomes de seus pais.   

Mas, se o autor Philip Roth pretendia escrever sobre uma criança fictícia que 

só existe nas páginas de um romance, não teria dado a esse menino o nome 

de Philip Roth, nascido no mesmo ano que ele e de pais com nomes idênticos 

aos dos seus. De alguma forma, o jovem Philip Roth sobre cuja infância 

lemos no livro teve sua vida continuada pela vida do Philip Roth que, seis 

décadas mais tarde, não só narra a história do menino como ainda a escreve. 

(COETZEE, 2007, p. 280) 
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 O crítico J.M. Coetzee observa que, de alguma forma, o fato de Philip Roth 

conceder a seu personagem suas próprias características pessoais, dá à história narrada 

algo verdadeiro, mesmo que de forma metafórica. Claudia Roth Pierpont sabe muito 

bem desse desafio. Em um trabalho sutil e diligente, ela busca onde começam e 

terminam suas máscaras, e o que, de certa maneira, pode ser revelado por sua remoção. 

Assim, observa como Roth é “ciente da importância, para a liberdade literária, do 

autodisfarce” (PIERPONT, 2014, p. 160) ao elaborar o seu alterego Nathan Zuckerman. 

Este personagem aparece em diversas obras, como em O professor do desejo (1977) e 

em Minha vida de homem (1974). Apesar de personalidades praticamente opostas, 

destaca, de certa forma, as oscilações das características do eu que ocorrem devido ao 

tempo (Zuckerman de Minha vida de homem é enraivecido e aprisionado pelo 

casamento, assim como o próprio Roth da época, e este de O professor de desejo 

compartilha praticamente a mesma biografia de seu autor). 

 Zuckerman Libertado (1981) leva o mesmo personagem a um divisor de águas, 

como coloca Pierpont. Neste ponto, é interessante destacar toda a perspicácia de seu 

trabalho biográfico. Não por acaso, o título Roth Libertado faz menção direta à obra de 

Roth, Zuckerman Libertado, e, de certa forma, tem o mesmo objetivo, que é narrar a 

história de como Nathan viveu um momento transformador em sua vida; o gigantesco 

sucesso graças a um livro intitulado Carnovsky e que, segundo a própria biógrafa 

destaca, “lembra claramente Portnoy”, e como a sua conversão a um reconhecido autor 

traz à tona uma enxurrada de solidão e incompreensão. A vida transforma-se em arte e 

arte em vida. Fica-nos evidente em sua biografia como Philip Roth se entregou à sua 

arte; ao batizar seus personagens com seu nome próprio e a dar características pessoais a 

Nathan Zuckerman, desenvolvendo uma ciranda de máscaras como autodisfarce, o 

escritor coloca-nos de frente com as armadilhas do eu. Claudia Roth Pierpont destaca 

esse desafio quando pontua o final de Zuckerman Libertado, em que ocorre a morte do 

pai do protagonista. Sem saber o que é verdade e ficção, devido às tamanhas 

semelhanças entre autor e personagem,  

[...] certo entrevistador, caindo na armadilha, pediu a ele que relacionasse a 

cena de morte à morte de seu pai. Roth não se fez de rogado e respondeu que 

‘a melhor pessoa para explicar a relevância autobiográfica da morte climática 

do pai em Zuckerman libertado’ seria ninguém menos que seu pai, Herman 

Roth, que estava bem vivo e prosperando em Elizabeth, Nova Jersey. 

(PIERPONT, 2014, p. 181)      

 

 Um terreno movediço. Pierpont sabe onde está pisando e sabe, também, que a 

contribuição das conversas com o seu sujeito biográfico contribuem e muito para que 
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possa criar um perfil mais confiável dele. No entanto, a questão ainda é complicada, 

pois não podemos esquecer que Roth possui em suas veias a sensibilidade ficcional; o 

seu verdadeiro eu possivelmente pode ser mais um de seus personagens (e quem não?). 

Assim, em sua completa admiração pelo maior romancista americano dos últimos 

tempos, Pierpont parece não querer danificar esses cinquenta anos do escritor dedicados 

à arte. Ao confrontar ou corroborar versões de Roth sobre o passado, ela se utiliza de 

outras vozes (como as de entrevistadores, críticos), e quase não descarta, por exemplo, 

os julgamentos de Claire Bloom sobre o seu casamento com Philip Roth em seu livro de 

memórias A doll’s house. Porém, Pierpont não se aprofunda e não se prende muito neste 

ponto. Apesar de Roth sempre se reservar o direito de explorar qualquer intimidade 

compartilhada, os capítulos devastadores com que Bloom preencheu seu livro de 

memórias foram vistos pelo escritor como uma traição, pois a crítica não questionou em 

nenhum momento a veracidade dos fatos narrados por Claire Bloom; nem sequer os 

colocaram passíveis de questionamento, firmando a imagem criada por ela de um Roth 

“espetacularmente manipulador”, “um estrategista maquiavélico dado a jogos de 

poder”. Pierpont faz com que nos solidarizemos com o sentimento de traição de Philip 

Roth, que foi tanto que ele “pensou em processá-la, mas sabia que a questão ficaria 

então pairando por vários anos e não era a isso que queria dedicar suas energias” 

(PIERPONT, 2014, p. 321), porém, a biógrafa não fala sobre qual aspecto característico.      

Desse modo, observamos que a biógrafa compra tacitamente a compreensão de 

Philip Roth por ele mesmo, em que brilho e dedicação ao trabalho justificam quaisquer 

falhas ocorridas em vida. Esta que serviu tantas vezes às suas obras, transformando-se 

numa mescla de “vida da arte” em “arte da vida”, multiplicando-se em vozes e muitas se 

concentrando em um único Philip Roth. Claudia Roth Pierpont não só compra o escritor 

que se apresenta a ela, como o compreende por completo em suas armadilhas do eu, sua 

multiplicidade de vozes, desejos e sons. Em sua totalização, Philip Roth é o maestro de 

sua própria orquestra. 

As pessoas vão partindo, cada uma em uma direção. Roth está na Oitava 

Avenida, de braços erguidos, tentando chamar um táxi, que demora a 

aparecer. Estranhos passam e cumprimentam-no. Um homem grisalho que 

atravessava a avenida vem em sua direção. “Meu caro, eu amo tudo o que 

você escreveu nos últimos cinquenta anos”, e logo acrescenta: “Sou mais 

velho do que pareço”. Roth, que estava cantarolando de si para si, emerge de 

seus pensamentos a tempo de responder: “Eu também sou mais velho do que 

pareço”. Outro homem que cruzava a rua simplesmente estica o braço para 

pegar na mão estendida de Roth e dizer: “Bravo, Maestro!”. (Ainda o público 

do Carnegie Hall, de índole musical.) Tudo isso acontece depressa demais 

para que Roth reaja ou renuncie à música que passa por sua cabeça. Ele não 

parece nem satisfeito nem insatisfeito; aliás, mal parece perceber o que se 
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passa. Mas agora consigo identificar distintamente a melodia que flui dele, 

todas essas vozes malucas, entrecruzadas, ao léu na noite de Nova York, o 

trânsito zunindo ao seu redor, enquanto cantarola a Grosse Fuge. 

(PIERPONT, 2014, p. 460) 

  

 E é exatamente isso que não ocorre em Verão. Em um caminho quase oposto ao 

de Claudia Roth Pierpont, o biógrafo, Vincent, busca em cadernos inacabados 

(trabalhos não publicados) e em entrevistas com pessoas que conviveram com John 

Coetzee o momento chave de transformação do empregado da IBM em escritor 

renomado. O material que o biógrafo inglês coleta não é tão vasto, apesar de ele dizer 

utilizar-se, também, das obras de J.M. Coetzee. A questão é que, diferente de Philip 

Roth, o escritor sul-africano sempre se recusou a dar entrevistas, preferindo manter a 

sua persona bem distante dos holofotes. Assim, ao buscar através de trechos não 

publicados e pessoas “próximas” a ele, Vincent imagina que provavelmente conseguiria 

traçar um retrato afetivo, íntimo e humano do seu sujeito biográfico.  

 Em um trabalho semelhante ao do personagem Jerry Thompson, um jornalista 

do filme Cidadão Kane (1941), o qual conversa com pessoas que conheceram Charles 

Foster Kane (maior magnata da imprensa americana) para descobrir o significado da 

última palavra que ele proferiu antes de morrer – “Rosebud” –, Verão - cenas da vida 

na província (2009) é composto por sete capítulos que são as entrevistas e material não 

publicado do escritor sul-africano. Os cadernos encontrados pelo biógrafo abrem e 

fecham a obra, entre eles há as entrevistas realizadas, em sua maioria com mulheres: 

Julia, vizinha na Cidade do Cabo, que foi amante de John; Margot, sua prima preferida 

desde a infância; Adriana, uma bailarina brasileira, mãe de uma de suas alunas, por 

quem John se apaixona; e dois colegas professores: Martin e Sophie.   

Cada caderno possui um narrador semelhante ao de Infância e Juventude 

(terceira pessoa do singular e em tempo presente, além de forte dependência em 

pronomes e mudanças sutis em tempos verbais) e são datados – os do primeiro capítulo 

– entre os anos de 1972 e 1975, anos estes em que J.M. Coetzee estava escrevendo e 

publicando seus dois primeiros romances – Dusklands (1974) e In the heart of the 

country (1977). A seleção que Vincent faz dos entrevistados abarca justamente esse 

tempo. Tendo contato com John Coetzee nesse período, eles destacam uma visão 

particular sobre o biografado, às vezes, expondo mais sobre eles mesmos do que sobre o 

próprio John.  

Cadernos 1972-5 é composto por oito fragmentos seguidos de notas “a 

desenvolver”. Muito semelhantes a um diário, visto que há a marcação de datas, eles 
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trazem um “ele” que mora com seu pai, já idoso e que requer cuidados, na Cidade do 

Cabo. Os temas giram em torno de questões políticas, relação entre pai e filho e trabalho 

(tanto braçal quanto intelectual). Em nenhum momento, nessa primeira parte da obra, o 

narrador declara ser ele John Coetzee, mas poderíamos tomar essa relação como 

verdadeira devido às constatações feitas nas obras anteriores. Por ser em um período, 

também, posterior ao abarcado em Juventude, observamos como se desenrolou a vida de 

John Coetzee neste tempo. O salto de quase dez anos não mostra como John saiu de seu 

emprego na IBM e voltou para a África do Sul; sua mãe e seu irmão “desaparecem” e a 

única pessoa que, além de ter contato, convive com ele é seu pai, pelo qual sentia 

grande aversão na infância. Esses cadernos possivelmente podem ser considerados 

como rascunhos para o terceiro volume da trilogia autobiográfica, visto o cenário da 

província que também se constrói.    

Logo no início da segunda parte de Verão (Julia), e primeira entrevista de 

Vincent, o biógrafo declara que esses cadernos pertenciam a John Coetzee; na página 

seguinte, ele observa que “Foi o próprio Coetzee que escreveu. São lembretes para si 

mesmo, escritos em 1999 ou 2000, quando ele estava pensando em adaptar essas 

anotações para um livro.” (COETZEE, 2009, p. 26) Bom, o segundo volume da trilogia 

foi publicado em 2002, o que pode confirmar que essas anotações seriam sim um 

rascunho para o terceiro volume que abarcaria a sua fase adulta; porém, é uma 

constatação permitida somente ao leitor, já que Vincent não nos apresenta qual livro 

John Coetzee estava pensando em escrever, muito menos esclarece como sabe que são 

“lembretes para si” e que estava pensando em desenvolvê-los e transformá-los em uma 

narrativa.  

Vincent, que diz ser um acadêmico londrino, é um exemplo da visão que o senso 

comum faz de um grande escritor, o que vai contra ao culto a impessoalidade e auto 

distância que Coetzee herdou de Eliot e Celan, remetendo-nos mais a um leitor de John 

Coetzee que se baseia em suposições do que em um biógrafo que busca fatos concretos 

de seu sujeito biográfico. Dra. Frankl, como ele trata sua entrevistada, inclusive o 

questiona sobre seu trabalho, quando ele afirma nunca ter encontrado ou se 

correspondido com John pessoalmente, declarando que isso poderia atrapalhar a sua 

liberdade de escrita: “Mas o senhor me procurou. Seu livro vai ser sobre ele, mas o 

senhor escolheu não conhecer John. Seu livro não vai ser sobre mim, mas o senhor 

pediu para me conhecer. Como explica isso?” (COETZEE, 2009, p. 41). Vincent alega 

que ela foi importante para ele, como ele disse para várias pessoas, apesar de não citar 
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seu nome, e que ela pode se reconhecer nos livros dele, mesmo que de forma mais 

difusa. Dra. Frankl não concorda, e prefere continuar a sua história.  

A história baseia-se em um episódio adúltero do casamento de Julia, em que 

John deixa de ser o protagonista e assume o papel de amante, um coadjuvante que 

assumiu um papel em determinada fase na vida da protagonista. Dra. Frankl alerta o 

biógrafo sobre a história que está recebendo, que não é de John, e pergunta se ainda 

deseja escutá-la. 

Tem certeza? Porque tem mais uma coisa que eu quero dizer. É o seguinte. O 

senhor vai cometer um erro grave se pensar consigo mesmo que a diferença 

entre as duas histórias, a história que o senhor queria ouvir e a história que 

está recebendo, não passa de uma questão de perspectiva – que enquanto do 

meu ponto de vista a história de John pode ter sido apenas um episódio entre 

muitos da longa narrativa do meu casamento, por meio de uma virada rápida, 

de uma rápida manipulação de perspectiva, depois uma edição esperta, que o 

senhor consegue transformar isso numa história sobre John e uma das 

mulheres que passaram pela vida dele. Não é assim. Não é assim. Estou 

avisando com toda sinceridade: se o senhor sair daqui e começar a mexer 

com o texto, a coisa toda vai virar cinzas em suas mãos. Eu realmente fui o 

personagem principal. John realmente foi um personagem menos. Desculpe 

se parece que estou fazendo um sermão sobre o seu assunto, mas o senhor vai 

acabar me agradecendo. Entende? (COETZEE, 2009, p. 50-51) 

  Claramente observamos que, logo na primeira entrevista, não receberemos a 

história de John Coetzee. E nem mesmo Vincent terá em suas mãos um material digno a 

ser transformado em uma narrativa biográfica; enquanto deseja criar um protagonista, 

recebe apenas um amante coadjuvante. John aparece como uma figura de segundo 

plano, que apenas interfere na vida da protagonista como um ponto de fuga de um 

casamento que já estava praticamente em ruínas, devido às próprias traições do marido 

de Julia. Ela não se apaixona por ele, muito menos deseja criar um laço afetivo com este 

homem. Aparentemente, Dra. Frankl apenas queria dar o troco em seu marido, 

utilizando John como uma ferramenta para isso. Caso Vincent adaptasse essa entrevista 

em narrativa, John desapareceria, iria se transformar em cinzas, como a própria Dra. 

Frankl alerta; seria a história de traições e separação dos protagonistas Julia e Mark, em 

que John serviu como uma válvula de escape para o desfecho do divórcio. Após 

conduzir toda a entrevista, Dra. Frankl a dá por encerrada, não permitindo que o 

biógrafo faça mais perguntas. 

No capítulo seguinte – Margot – Vincent transforma a entrevista realizada com a 

prima de John Coetzee em uma narrativa e, ao encontrar com ela novamente, lê o seu 

trabalho a fim de suas opiniões e observações. Logo de início ele a alerta: “[...] fiz uma 

coisa bem radical. Cortei as minhas interferências e perguntas e finalizei o texto para ser 
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lido como uma narrativa ininterrupta falada na sua voz.” E, sem seguida, “Como a 

história que a senhora contou era bem longa, eu dramatizei aqui e ali, deixei as pessoas 

falarem com suas próprias vozes.” (COETZEE, 2009, p. 95) A narrativa que elabora é 

em terceira pessoa e em tempo presente, em que ela, Margot¸ é quem conduz toda a 

narrativa, pousando seu olhar e impressões sobre o sujeito biográfico, John. A 

entrevistada acha confuso, não entende porque Vincent a coloca nessa distância; ele 

tenta justificar: “O ela que eu uso é como eu, mas não é eu.” (COETZEE, 2009, p. 97). 

Ou seja, o biógrafo utiliza-se da história contada por Margot, ela, para criar a sua 

própria voz enquanto narrador (eu); ele não empresta a sua autoridade à sua 

personagem, ao contrário, tenta firmar a autoridade dela mesma. Mas isso soa confuso, 

principalmente visto o despreparo de Vincent como escritor. Ele nada em sentido 

contrário ao de Claudia Roth Pierpont, que se coloca no texto e assume total autoridade 

de fala, diferente e inferior também à própria escrita de J.M. Coetzee, que empresta a 

sua autoridade aos seus protagonistas, além de mergulhar em um estilo que tem como 

maior característica a mescla entre conteúdo e forma.  

Nesse prévio capítulo de seu romance biográfico, destaca-se um John Coetzee 

um pouco diferente do apresentado por Julia. Apesar ainda do constante sentimento de 

inadequação ao meio em que está inserido, John é colocado como uma pessoa de 

“coração apertado”, cheio de melancolia, que tem sentimentos, mas que prefere mantê-

los guardados, distante dos olhares externos. Apaixonado por sua prima, porém, mal 

visto por Carol, irmã de Margot, que sempre destaca as características estranhas e 

desinteressantes de John. E o biógrafo, além de deixar ressaltar as diferenças desses 

olhares sobre John, também caracteriza as duas irmãs como opostas, enquanto “Carol é 

dura demais, ela [Margot] própria é sensível demais.” (COETZEE, 2009, p. 99). Mas, 

isso soa estranho, principalmente porque o perfil traçado de John em Infância, 

Juventude e no caderno de anotações deixado por ele é de uma pessoa fria, distante, sem 

emoções. A entrevistada percebe que há algo de estranho entre a entrevista que deu e a 

história que escuta, porém, ela não sabe dizer ao certo o que há de errado.      

 [...] Quando falei com o senhor, tinha a impressão de que o senhor ia 

simplesmente transcrever a nossa entrevista e manter assim. Não fazia ideia 

de que ia reescrever tudo.  

 

Isso não é totalmente justo. Eu não reescrevi, simplesmente reformulei 

como uma narrativa. Mudar a forma não afeta o conteúdo. Se a senhora 

acha que estou tomando liberdades com o conteúdo em si é outra questão. 

Estou tomando liberdade demais? 
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Não sei. Alguma coisa soa errado, mas não consigo identificar o 

que é. Só posso dizer que a sua versão não soa como a que eu contei. 

(COETZEE, 2009, p. 99, grifo nosso)  
 

 As dramatizações de Vincent tendem a favorecer John, e, se alguma coisa soa 

errado, é porque forma e conteúdo tem ligação direta, a ponto de que, ao transformar 

uma entrevista em uma narrativa, o conteúdo seguirá outro fluxo, que não será o mesmo 

do ponto inicial. Ainda mais adiante em sua leitura, a entrevistada constata que o 

biógrafo, o qual tomou para ele a sua história, acrescenta conteúdo que não condiz com 

o que ela contou, levando-nos a confirmar que ao alterar a forma (ao transformar a sua 

entrevista em um possível romance biográfico), o conteúdo muda:  

Eu contei tudo isso? Não me lembro.  

 

Acrescentei um ou outro detalhe para dar mais vida à cena. (COETZEE, 

2009, p.113) 

 

Quanto mais a leitura flui, mais Margot observa que Vincent tomou liberdade 

sobre sua história, interrompendo-o algumas vezes para alegar, por exemplo, que “Eu 

não disse nada nem de longe parecido com isso aí. Está pondo palavras na minha 

boca.”. O biógrafo concorda e se desculpa, diz que se deixou levar, que irá fazer 

modificações, abrandar o tom, e que, assim encerrada a leitura, entregará o texto a ela 

para que reveja. A questão é que Vincent é ingênuo ao pensar que a escrita é um simples 

processo de decidir o que quer dizer e dizer. Como afirma J.M. Coetzee em Doubling 

the point (1992, p. 18), escrever é o contrário desse processo: você escreve porque você 

não sabe o que você quer dizer. O ato da escrita lhe revela o que você queria dizer em 

primeiro lugar. Na verdade, às vezes constrói o que você quer ou quis dizer e o que isso 

revela (ou afirma) pode ser bem diferente do que você pensou (ou quase pensou) que 

queria dizer em primeiro lugar. Esse é o sentido em que se pode dizer que a escrita nos 

escreve. A escrita mostra ou cria (e nem sempre estamos certos de que podemos 

distinguir um do outro) o que nosso desejo era, há pouco
35

.  

                                                           
35

 Tradução minha, quase literal: “As you write - I am speaking of any kind of writing - you have a feel of 

whether you are getting closer to “it” or not. You have a sensing mechanism, a feedback loop of 

somekind; without that mechanism you could not write. It is naive to think that writing is simple two-

stage process: first you decide what you want to say, than you say it. On the contrary, as all of us know, 

you write because you do not know what you want to say. Writing reveals to you what you wanted to say 

in the first place. In fact, it sometimes constructs what you want or wanted to say. What it reveals (or 

asserts) may be quite different what you thought (or half-thought) you wanted to say in the first place. 

That is the sense in which one can say that writing writes us. Writing shows or creates (and we are not 

always sure we can tell one from the other) what our desire was, a moment ago.” (COETZEE, 1992, p. 

18) 
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 Ou seja, Vincent pensou que estava escrevendo a história contada por Margot, 

apenas mudando a forma (entrevista em narrativa) e não o conteúdo, mas o que a sua 

escrita revela é bem diferente do seu desejo inicial – a entrevistada constata os 

momentos em que ele deixa-se levar –, mostrando o seu desejo primeiro, o de construir 

um retrato íntimo, humano e afetivo do escritor.   

 O retrato desejado pelo biógrafo também não se forma em Adriana, capítulo que 

segue. Senhora Nascimento, como Vincent a trata, é mãe de uma aluna de John Coetzee, 

que se encanta por seu professor de inglês. Adriana não consegue entender como sua 

filha Maria Regina sentiu grande admiração por aquele homem “mal vestido, cabelo 

mal cortado e barba”, que parecia um célibataire, “como um homem que passou a vida 

no sacerdócio e perdeu a virilidade, ficou inapto para as mulheres” (COETZEE, 2009, 

168); assim, pensou que ele poderia a estar seduzindo, por ser bonita, e tenta afastá-lo, o 

que ele não faz.   

Maria era uma moça inteligente, com bom coração; era um privilégio ser 

professor dela; [...] Inteligente e bonita, sim – ele esperava que eu não me 

importasse de ele dizer isso. Porque beleza, beleza de verdade, era mais 

profunda, era a alma a se revelar através da carne, e de onde Maria Regina 

podia ter herdado sua beleza senão de mim? (COETZEE, 2009, p. 178)     

 

Sra. Nascimento é uma mulher brasileira, bailarina e se diz bela. O motivo de 

John Coetzee não se afastar de sua família mesmo com um pedido ríspido, segundo a 

entrevistada, deve ser por ela ser detentora de uma beleza verdadeira, assim como sua 

filha, fazendo despertar um interesse no professor de inglês. Vincent pergunta a ela se 

houve alguma relação entre os dois e a entrevistada indigna-se, pergunta qual tipo de 

biografia ele está escrevendo, se são “fofocas de Hollywood”, e responde que nunca 

teria qualquer tipo de relação com um homem como John, um homem “frouxo”. Sua 

preocupação era com as filhas e, por mais que John enviasse cartas a ela, não queria que 

ela, nem sua filha Maria Regina tivessem contato com ele.  

 Assim, como não respondia suas cartas, John começou a aparecer em suas aulas 

de dança latino-americana. Segundo a entrevistada, ela o rejeitava friamente, o 

detestava. O biógrafo escuta em silêncio o certo horror que Adriana chegou a sentir por 

John Coetzee, quando ela diz: 

Não era essa a história que o senhor queria ouvir, não é? Queria 

ouvir outra história para o seu livro. Queria ouvir sobre o romance entre o seu 

herói e a linda bailarina estrangeira. Bom, não estou lhe dando o seu 

romance, estou lhe dando a verdade. Talvez verdade demais. Talvez tanta 

verdade que não haja espaço para isso em seu livro. Não sei. Não me 

interessa. 
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Continue. O que vem à tona com sua história não é um retrato muito 

digno de Coetzee, não posso negar, mas não vou mudar nada, prometo. 

(COETZEE, 2009, p. 193) 

 Mais um ponto discrepante em relação à biografia de Pierpont. A biógrafa de 

Philip Roth não assume o lado de Claire Bloom, quando publica atrocidades sobre seu 

ex-marido, também não se estende no assunto ou tenta defender Roth, isso porque ela 

sabe que o valor artístico de seu sujeito biográfico vai além de qualquer falha pessoal. 

Vincent parece não se preocupar com isso, pelo contrário, diz manter a sua fala como 

está, sem alterações, mesmo que isso desconstrua a imagem de John Coetzee ao 

desvalorizar os seus trabalhos publicados e valorizar a visão de outro sobre seu lado 

pessoal e, quando menciona sobre seus trabalhos publicados, é sempre de forma a tentar 

encontrar no mundo real algo que confirme o que está em suas ficções.  

 Antes do término da entrevista, a bailarina brasileira pergunta a Vincent se ele 

escreveu sobre mulheres ou só sobre homens como ele (ela afirma que nunca leu uma 

obra sequer de John Coetzee). Nisso, o biógrafo descreve a protagonista de Foe, como 

se Coetzee tivesse se baseado em Adriana, pois, segundo Vincent, na primeira versão da 

obra, a protagonista era brasileira, “Tem muitas qualidades boas. É bonita, é talentosa, 

tem uma vontade de ferro.” (COETZEE, 2009, p. 209). A Sra. Nascimento se interessa, 

quer “ver o que esse homem de madeira fez de mim” (COETZEE, 2009, p. 210).  

 Nas duas últimas entrevistas que dão continuidade ao terceiro volume da 

trilogia, dois ex-colegas de profissão de John Coetzee questionam o trabalho biográfico 

de Vincent. O biógrafo tenta fazer as mesmas suposições com Martin, seu ex-colega de 

profissão, questionando-o se John teve algum relacionamento com uma aluna 

(subentende-se que faz relação à Desonra), o que logo evidencia o tamanho despreparo 

do biógrafo. Porém, este o encurrala: “Eu seria muito, muito ingênuo se concluísse que 

porque o tema está presente em sua obra tem de estar presente em sua vida” 

(COETZEE, 2009, p. 223). 

 Este capítulo é mais curto, visto que a entrevista é menor. As perguntas de 

Vincent não conseguem dar direcionamento, muito menos aprofundá-lo em seu objeto. 

Também se destacam as fontes precárias selecionadas pelo biógrafo, que, além de 

desconstruírem a imagem que gostaria de traçar, lhe deram mais histórias pessoais e 

opiniões sobre o seu sujeito biográfico. Para que conseguisse escrever seu romance 

biográfico, alega que precisaria de um equilíbrio entre narrativa e opinião para que a 

história do escritor sul-africano ganhasse vida:       
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Existe algum aspecto dele que o senhor gostaria de abordar? Alguma 

história que valha a pena contar? 

  

Histórias? Acho que não. John e eu éramos colegas. Éramos amigos. 

Nos dávamos bem um com o outro. Mas não posso dizer que eu conhecesse 

John intimamente. Por que me pergunta se tenho histórias? 

  

Porque numa biografia é preciso chegar a um equilíbrio entre 

narrativa e opinião. Opiniões não me faltam – as pessoas estão mais que 

dispostas a me dar o que pensam ou pensavam de Coetzee –, mas é preciso 

mais do que isso para dar vida à história de uma vida. (COETZEE, 2009, p. 

224) 

 

Ainda como no filme Cidadão Kane, Vincent assemelha-se ao jornalista 

Thompson quando este vai à procura de pessoas que conheceram Kane para tentar 

descobrir o significado da última palavra que falou em vida. As únicas coisas que ele 

consegue são opiniões. Todos tem opinião sobre a palavra “Rosebud”, mas ninguém 

consegue traçar uma história. O mesmo acontece com o biógrafo de John Coetzee. Ele 

procura pessoas que conheceram o escritor para construir o momento em que se tornou 

um escritor consagrado, porém ele só consegue opiniões. Porém, é arriscado, como 

Martin afirma, tentar revisitar o passado de John através de pessoas que tiveram algum 

tipo de relação emocional ou de colegas de trabalho; “[...] é estranho fazer a biografia de 

um escritor ignorando seus escritos.” (COETZEE, 2009, 226) 

Sophie, última entrevistada, segue a linha de Martin. Considera estranho Vincent 

dar tanta ênfase nas entrevistas e ignorar seus trabalhos publicados. O biógrafo tenta se 

justificar (e a entrevista quase inverte sua posição): 

Madame Denoël, examinei as cartas e os diários. Não dá para confiar 

no que Coetzee escreve, não como registro factual – não porque ele fosse 

mentiroso, mas porque ele era um ficcionista. Nas cartas, ele inventa uma 

ficção de si mesmo para seus correspondentes; nos diários ele faz a mesma 

coisa para os próprios olhos, ou talvez para a posteridade. Como 

documentos, são valiosos, claro; mas quando se quer a verdade, é preciso 

procurar atrás das ficções ali elaboradas e ouvir as pessoas que conheceram 

Coetzee diretamente, em pessoa. 

 

 Mas e se formos todos ficcionistas, como o senhor chama Coetzee? E 

se nós inventarmos continuamente histórias sobre nossas vidas? Por que o 

que eu disser sobre Coetzee haveria de merecer mais crédito do que aquilo 

que ele próprio diz? 

 

Claro que nós somos todos ficcionistas. Não nego. Mas o que a 

senhora preferiria: um conjunto de relatos independentes de uma gama de 

perspectivas independentes, a partir das quais a senhora pode então tentar 

sintetizar um todo; ou a autoprojeção compacta, unitária, compreendida na 

obra dele? Eu sei qual eu prefiro. 

 

É, isso eu entendo. Mas resta a questão da descrição. Não sou dessas 

que acredita que uma vez morta a pessoa, caiam todas as reservas. O que 

existiu entre nós, não estou necessariamente preparada para revelar ao 

mundo. 
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Eu aceito isso. É privilégio seu, direito seu. Mas peço que prense um 

pouco e considere. Um grande escritor se torna propriedade de todos nós. 

(COETZEE, 2009, p. 234) 

 

Afirmando, então, um trabalho totalmente oposto ao de Pierpont, Vincent 

considera os trabalhos publicados de John Coetzee, assim como suas cartas e diários, 

como um material inválido para conseguir traçar um retrato de seu sujeito biográfico, 

preferindo, então, as opiniões de poucas pessoas que tiveram contato com ele, a fim de 

concretizar seu objetivo. O biógrafo busca a verdade e diz ser impossível encontra-la em 

textos de John, visto que é um ficcionista. Sophie coloca-o na parede, afinal, “somos 

todos ficcionistas”, o que Vincent concorda.     

O que parece, como Sophie destaca, é que Vincent está colocando Coetzee em 

uma “caixinha com rótulos”. Ele não conhece John e o coloca como um ser único, 

emoldurado, tentando confirmar a ideia que tem de um escritor sul-africano (escritor: 

artista, sensível; sul-africano: político, que possui alguma posição sobre o apartheid). 

Mas, Coetzee não condizia com o rótulo que ele estava querendo colocar em seu 

pescoço; como leitor de J.M. Coetzee, é-nos claro que o trabalho de sua escrita fazia 

parte de sua vida como um grande ficcionista. Tanto assim é que ele tem total domínio 

das ferramentas da ficção. Não são as pessoas que conviveram com ele que saberão 

dizer a verdade sobre o seu eu, muito menos a grande mídia ou os entrevistadores que 

buscam rotular a sua imagem sem levar em conta o seu trabalho. J.M. Coetzee sabe 

muito bem onde ele está, onde o seu verdadeiro eu está. 

No último capítulo, caderno de fragmentos sem data, as pequenas narrativas 

mostram John morando com seu pai. Interessante notar neste último volume é que a 

mãe de John está ausente e seu pai idoso, carente de cuidados. Porém, sabemos que o 

pai de J.M. Coetzee faleceu muito antes de sua mãe. Esse jogo remete-nos ao mesmo 

criado por Roth. Um jornalista despreparado levaria ao pé da letra a história narrada, 

como se John Coetzee convivesse com seu pai – como considerar que o pai de Roth 

estava morto –; facilmente este jornalista cairia nas armadilhas do eu, como caiu com 

Philip Roth. Na verdade, o que o pai de John representa é o seu eu ficcional.  

E, assim, no último parágrafo deste volume, pela primeira e única vez, o 

narrador de Infância, Juventude e dos cadernos de Verão declara ser ele, John Coetzee: 

Antes, ele, John tinha pouco o que fazer. Agora isso está para 

mudar. Agora ele terá mais para fazer do que poderá dar conta, muito, e ainda 

mais. Vai ter de abandonar alguns de seus projetos e ser enfermeiro. A 

alternativa, se ele não quiser ser enfermeiro, será anunciar a seu pai: Não 

posso encarar a perspectiva de cuidar do senhor dia e noite. Vou abandonar 
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o senhor. Até logo. Um ou outro: não há um terceiro caminho. (COETZEE, 

2009, p. 274-275) 

 

O que pode nos ser permitido constatar, além do já confirmado ele ser John 

Coetzee, é que a imagem do pai na trilogia de J.M. Coetzee representa a sua necessidade 

em se tornar escritor. Se tomarmos essa representatividade como verdadeira, 

constatamos que a escrita sempre foi, de alguma forma, uma necessidade de John, e 

quanto mais ele a negava, mais depressivo ele ficava (Infância), quanto mais ele fugia, 

mais bloqueado ele se via (Juventude) e é apenas encarando-a, assumindo as suas 

necessidades e as tomando para si, é que a escolha pode ser feita, é que o caminho para 

se tornar escritor finalmente se abre (Verão).   

Somente o leitor poderá constatar onde estão as armadilhas do eu. Quando você 

escreve, você acaba escrevendo a si mesmo, aponta Coetzee, dessa forma, o escritor está 

diluído em todos os seus textos. O que ocorre em Verão, cuja estrutura é tão 

assimétrica, é uma evidência da multiplicação de olhares que temos sobre um mesmo 

referente e como ela ocorre em cada um, resistindo a uma estabilidade. Claudia Roth 

Pierpont sabe das artimanhas empregadas nas narrativas ficcionais contemporâneas, 

principalmente, sabe como o seu sujeito biográfico se transforma, se expõe, se recria e 

se multiplica em suas obras, em seus personagens; como Roth brinca com as 

possibilidades variadas de narrar sobre si mesmo atrás de outros personagens e, ao 

mesmo tempo, de ficcionalizar sua própria vida, sendo seu personagem principal.   

A estrutura cubista de Verão permite observar a multiplicidade quase infinita do 

eu. Vincent, Margot, Julia, Adriana, Sophie e Martin têm suas imagens particulares 

sobre John Coetzee, assim como o leitor do livro também irá criar a sua imagem. O 

escritor revela-se entre suas máscaras, entre seus personagens, suas histórias, suas 

ficções. O ato de escrita revela o eu, revela toda a verdade de sua vida. O eu é múltiplo e 

se dilui no trabalho do artista, como uma unidade que nunca se fecha em vida, como 

uma metáfora viva.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

“No fundo ele não é um romancista afinal, dizem, mas um pedante que se mete a 

fazer ficção. E atingi um estágio na minha vida em que começo a me perguntar se eles 

não têm razão – se, todo o tempo em que achei que circulava disfarçado, na verdade 

estava nu.” (2007, p. 203) Señior C, personagem que reflete, assim como a maioria dos 

personagens de J.M. Coetzee, traços autobiográficos de seu autor, questiona o principal 

ponto que objetivamos desenvolver neste estudo: até que ponto podemos construir uma 

imagem fidedigna do eu e, consequentemente, até que ponto uma obra ficcional não 

revela traços do próprio autor que a escreve.  

Como foi possível observar ao longo desta dissertação, J.M. Coetzee é um 

escritor que compartilha diversos traços pessoais com seus protagonistas. Em sua 

trilogia Cenas da vida na província, o escritor, pela primeira vez em todo seu trabalho 

publicado, transformou-se em personagem principal de sua história, ficcionalizando sua 

própria vida, encontrando-se em uma linha tênue entre autobiografia e ficção. Quando 

Infância e Juventude foram publicadas, muitos críticos as definiram como obras 

autobiográficas, porém, ao Verão completar a trilogia em 2009, apresentando o 

protagonista John Coetzee já morto, ficou claro que o escritor sul-africano estava 

colocando-nos em seu jogo, fazendo-nos questionar até que ponto a trilogia constrói um 

perfil confiável de Coetzee.  

Dessa forma, observamos que se o leitor – ferramenta chave para o processo de 

finalização da obra – não seguir suas pistas, ele não conseguirá distinguir o que pode ser 

considerado como verdade e ficção em sua obra. Neste primeiro momento, portanto, é 

posto em xeque a autoridade do autor e, consequentemente, a teoria de que a 

autobiografia significa uma coincidência e sobreposição perfeita entre vida e obra 

(Philippe Lejeune). Além disso, a trilogia não nos dá claramente os momentos 

transformadores na vida de John Coetzee; foi preciso conhecer praticamente todo o seu 

trabalho publicado para que conseguíssemos identificar o que motivou a criança John 

Coetzee de Infância a seguir seu desejo em se tornar escritor em Juventude. Também foi 

preciso conhecer a escrita de J.M. Coetzee para identificar uma forte influência de 

Samuel Beckett e assim perceber o sutil momento totalizador quando o personagem 

John depara-se com o romance Watt.  

Quando nos deparamos com John Coetzee morto em uma obra totalmente 

fragmentada como Verão, percebemos a armadilha criada pelo escritor; como se ele 
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quisesse nos dizer “Cuidado, nem tudo o que lê é verdade, mas também, nem tudo o que 

escrevo é ficção”, observamos, através das entrevistas de Vincent e dos cadernos que 

abrem e fecham a obra, que o sujeito é uma instância múltipla, cuja troca de 

(re)conhecimento entre autor do texto e autor no texto instabilizam os lugares um do 

outro, como uma recusa de estabilidade do sujeito (Paul De Man). 

Portanto, tomando como objeto de análise o nobel J.M. Coetzee e sua trilogia 

Cenas da vida na província, objetivamos apresentar a autobiografia não como um 

gênero híbrido, mas como uma figura de linguagem que está presente em todos os 

textos, sejam eles ficcionais, metaficcionais ou críticos; como uma metáfora em aberto, 

revelada através do momento especular – troca de (re)conhecimento entre autor e leitor. 

E, também, evidenciar como uma obra de forte teor autobiográfico não significa ser 

uma reprodução fiel de sua referência primeira, pois o sujeito é uma instância subjetiva, 

múltipla e instável, que só se fecha após sua morte (e assim, podemos escrever sua 

lápide).  
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