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RESUMO 

 

 

CRUZ, Talita Mochiute.  J.M. Coetzee e a (não) escrita do eu na trilogia Cenas da vida na 

província. 2021. 128 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas. Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2021. 

 

Este trabalho propõe uma leitura da trilogia Cenas da vida na província, de J.M. Coetzee, 

composta pelas obras Infância (1997), Juventude (2002) e Verão (2009). As três obras fazem 

parte do ciclo de ficção autobiográfica do autor marcado pelo hibridismo formal e 

interrogação da escrita de si.  Buscando compreender o projeto coetzeeano de reinvenção 

ficcional da vida, este estudo discute a abordagem crítica do escritor para a questão do eu na 

literatura e analisa sua proposta criativa na trilogia, acompanhando o uso da terceira pessoa no 

primeiro volume, o diálogo com a tradição do romance de formação no segundo livro e o 

caráter metabiográfico na última obra do ciclo. A trilogia, como mais um capítulo da vida de 

escrita, reforça o compromisso de Coetzee com uma poética de paradoxos que convida ao 

diálogo.    

 

 

Palavras-chave: J.M. Coetzee,  escritas de si, outrobiografia, ficção autobiográfica, literatura 

contemporânea 

 



 

ABSTRACT 

 
 

CRUZ, Talita Mochiute. J. M. Coetzee and the (non-)writing of the self in Scenes from 

Provincial Life trilogy. 2021. 128 f. Thesis (Doctoral) – Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas. Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada, Universidade 

de São Paulo, São Paulo, 2021. 

 

 

This work proposes a reading of the trilogy Scenes from Provincial Life, by J.M. Coetzee, 

composed by the novels Boyhood (1997), Youth (2002) and Summertime (2009). The three 

volumes are part of the author’s autobiographical fictions characterized by formal hybridism 

and questionings of self-writing. Seeking to understand the Coetzeean project of fictional 

reinvention of life, this study discusses the writer's critical approach to the issue of self in 

writing and analyzes his creative proposal in the trilogy. Firstly, the use of the third person is 

investigated in Boyhood. Then it presents a reading of Youth based on the ideia of 

bildungsroman. In Summertime, the focus is on metabiographical aspects. Finally, I suggest 

that this trilogy, as a new chapter in Coetzee’s life of writing, emphasizes his commitment to 

a poetics of paradoxes that invites dialogue. 

 

 

 

Key Words: J.M. Coetzee, self writing, autre-biography; autobiographical fiction,  

contemporary literature 
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INTRODUÇÃO 
 

 

 

 

Estudar a abordagem crítica e criativa de J.M. Coetzee (1940- ) para a questão do eu 

na escrita é o objetivo desta tese. Esse tema perpassa boa parte da produção do escritor sul-

africano, naturalizado australiano. É uma trajetória profícua, ainda em processo, com mais de 

vinte e cinco livros publicados entre romances, contos e ensaios literários. Repleta de 

inquietações formais e provocações ao leitor, essa obra vasta, com uma recepção crítica 

volumosa fora do Brasil1, propicia entradas diversas sobre a crítica estruturalista ao sujeito, o 

problema da expressão desse sujeito pela linguagem e pela representação literária. Diante das 

várias possibilidades, é preciso delimitar um recorte. Assim o foco desta investigação está na 

trilogia Scenes from Provincial Life, composta por Boyhood [Infância] (1997), Youth 

[Juventude] (2002) e Summertime [Verão] (2009).   

Nessa trilogia, Coetzee lida com uma matéria predominantemente autobiográfica. Em 

Infância2, estão relatados episódios ligados à sua experiência de crescer na África do Sul. Na 

história, acompanhamos a vida do garoto dos 10 aos 13 anos de idade, entre 1950 e 1953, em 

Worcester e na Cidade do Cabo, no seio de uma família africânder que valorizava a língua e a 

cultura inglesa, em um momento em que o governo nacionalista africânder instalava o 

apartheid. Das narrativas sobre a família, a vida escolar e a relação com a fazenda do avô no 

interior do país, destacam-se a tensão entre os diferentes grupos sociais na África do Sul e o 

retrato da criança deslocada inserida nesse contexto de barbárie.  

Se em Infância predomina a história do menino com a família em sua terra natal, em 

Juventude, o foco é no jovem que abandona o país e os pais com a intenção de tornar-se 

poeta. Na segunda obra da trilogia, Coetzee recupera as memórias dos últimos anos da 

graduação na Cidade do Cabo e da formação em Londres, no qual conciliava o emprego na 

área de computação com o mestrado sobre o romancista Ford Madox Ford. Já os episódios de 

Verão correspondem ao início dos anos 1970, quando o escritor retorna à África do Sul, após 

temporada de doutoramento nos Estados Unidos, e dá seus primeiros passos como ficcionista.  

                                                

1 No catálogo da Capes, em 20 de fevereiro de 2021, constavam 20 dissertações e 7 teses dedicadas ao estudo de 

algum aspecto da obra de J.M. Coetzee.  
2 Passo a me referir às obras da trilogia com os títulos da tradução da edição brasileira.  
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A narrativa da trilogia organiza-se em torno de um arco temporal que abarca cerca de 

vinte e cinco anos reunidos em 484 páginas3. O projeto coetzeeano procura questionar as 

convenções da escrita de si ao adotar procedimentos que exibem tanto o eu ficcional quanto o 

sujeito autoral, destacando o caráter de reconstrução e invenção das memórias. O lançamento 

de Infância, em 1997, causou surpresa aos leitores e à crítica. Isso porque, de acordo com 

Derek Attridge (2004), era uma obra muito singular na trajetória de Coetzee, reconhecido por 

ser avesso a revelações pessoais e a veicular visões pessoais de modo direto. Peculiar também 

era o estilo da narração para uma autobiografia: a terceira pessoa e o tempo presente. 

Até aquele momento da carreira, final dos anos 1990, como acadêmico e professor do 

curso de Inglês da Universidade da Cidade do Cabo, com temporadas em universidades norte-

americanas e australianas, Coetzee havia escrito inúmeros ensaios reunidos em três 

coletâneas: White Writing: On the Culture of Letters in South Africa (1988), Doubling the 

Point: Essays and Interviews (1992) e Giving Offense: Essays on Censorship (1996). No 

terreno da ficção, havia lançado já sete livros, a maioria com narradores em primeira pessoa, 

caso de Jacobus Coetzee e Eugene Dawn, de Dusklands (1974); Magda, de In the heart of the 

country (1977); o Magistrado, de À espera dos bárbaros (1980); Susan Barton, de Foe  

(1986); e Elizabeth Curren, de A Idade do Ferro (1990).  

Em 1997, ano do lançamento de Infância, Coetzee era um romancista reconhecido no 

meio literário de língua inglesa, vencedor de um Man Booker Prize em 1984 com o romance 

Vida e época de Michael K (1983). Como muitos escritores sul-africanos de sua época, 

respondeu à demanda do seu tempo: a traumática experiência da segregação racial instituída 

pelo regime do apartheid (1948-1994) na África do Sul. Contudo, sempre oscilou na forma de 

tratar esteticamente a realidade circundante, ora se aproximando da situação imediata, ora se 

distanciando.  

No ambiente literário sul-africano, Coetzee era considerado um escritor pouco 

engajado que havia escolhido representar de modo mais oblíquo os temas relacionados à 

violência institucional. Esse modo de representação literária era avaliado no ambiente cultural 

sul-africano como uma forma de evasão política e ética. Para dar testemunho e dizer a 

verdade sobre a África do Sul, os escritores brancos  liberais ou radicais  e negros adotaram 

o realismo como meio inquestionável de representar a realidade. Além do distanciamento no 

                                                

3 O número de páginas refere-se à publicação Scenes from Provincial Life: Boyhood, Youth, Summertime. Em 

2011, a Penguin Books reuniu os três livros nesse volume único.  

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=White_Writing:_On_the_Culture_of_Letters_in_South_Africa_(book)&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Doubling_the_Point:_Essays_and_Interviews_(book)&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Doubling_the_Point:_Essays_and_Interviews_(book)&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Giving_Offense:_Essays_on_Censorship&action=edit&redlink=1
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plano estético-literário, e apesar das críticas feitas ao regime, Coetzee contrastava ainda com 

outros escritores sul-africanos por sua postura pública de não envolvimento em movimentos 

políticos e pela recusa em falar abertamente sobre o apartheid no início da carreira4. 

Diferentemente da posição adotada por Coetzee, a também romancista Nadine Gordimer 

atuou combativamente contra o regime por meio do engajamento em movimentos políticos e 

da escrita de artigos publicados na imprensa local. Ela defendia que o artista deveria assumir 

uma responsabilidade social e denunciar a opressão, transformando dessa maneira sua obra 

em uma espécie de testemunho de época e contribuindo para a politização da juventude. 

Em ensaio sobre Vida e época de Michael K para o The New York Reviews of Books, 

em 2 de fevereiro de 19845, Gordimer reivindicava que Coetzee adotasse uma posição mais 

engajada frente às demandas da realidade. Também criticou de forma contundente a seleção 

dos conteúdos do romance, a representação oblíqua e a passividade do herói. No início do 

ensaio, na avaliação da romancista, a ausência de temas relacionados ao apartheid nos 

primeiros romances de Coetzee era resultado de um desejo deliberado do escritor de manter 

sua escrita livre das crueldades diárias ocorridas na África do Sul. Apesar da tentativa desse 

distanciamento, ela reconheceu que Coetzee não conseguira ficar indiferente. A saída 

encontrada por ele foi projetar a violência em outro tempo e lugar, optando por uma forma, 

que ela julga, menos potente: a alegoria em detrimento do realismo crítico vigente na cultura 

literária sul-africana. Outro ponto central da crítica de Gordimer a Coetzee se relaciona à 

passividade do herói, ou melhor, do anti-herói Michael K. Segundo a escritora, K e as demais 

personagens vivem em estado de suspensão; nenhuma personagem demonstra determinação 

sobre qual sentido seguir, prevalecendo um sentido de mal-estar e de destruição. Para 

Gordimer, essa posição era questionável em um escritor sul-africano, pois negava a 

persistência incansável da comunidade negra da África do Sul (“Michael K’s people”) de 

resistir ao mal.  

                                                

4 Uma das raras vezes em que Coetzee, no início da carreira, se posicionou publicamente foi no discurso de 

aceitação do Jerusalem Prize (1987): “There is a paradox to the 1987 award that I have difficulty with: How does 

it come about that someone who not only comes from but also lives in so notably unfree a country as my own is 

honored with a prize for freedom? In a society of masters and slaves, no one is free.” [“Há um paradoxo no 

prêmio de 1987 com o qual eu tenho dificuldade: Como alguém que não só vem de um país privado de liberdade, 

mas também vive nele, como eu, é reconhecido com um prêmio pela liberdade? Em uma sociedade de senhores e 

escravos, ninguém é livre”]. (COETZEE, 1992, p. 96, tradução nossa) 
5 Cf. GORDIMER, N. The Idea of Gardening. The New York Reviews of Books, 2 fev. 1984. Disponível em: 

<http://www.nybooks.com/articles/archives/1984/feb/02/the-idea-of-gardening/>. Acesso em: 25 abr. 2021.  
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Por sua vez, Coetzee vê com reservas essa função social do romance e do papel do 

escritor advogados por Gordimer. Em ensaio sobre a autora, publicado na coletânea Stranger 

Shores (2001), ele menciona que Gordimer abraçou, ao longo da carreira, a crença de que o 

artista tem um chamado especial e de que sua arte deve dizer a verdade. “[...] Ela tem se 

preocupado em dar a seu trabalho uma justificativa social e, assim, sustentar sua reivindicação 

de um lugar dentro da História6.” (COETZEE, 2001, p. 231, tradução nossa) 

Para o romancista, o escritor não deveria ceder às pressões ideológicas, nem 

transformar sua obra em uma representação direta da história imediata. Ele advoga a 

autonomia da arte, como uma forma de resistência, um modo de não reproduzir a ideologia do 

sistema. No ensaio “Into the Dark Chamber – the writer and the South African State” (1986) 

sobre a representação, por escritores sul-africanos, da tortura nas prisões do país, Coetzee 

defende que, no processo criativo, o problema não é se permitir tratar do dilema proposto pelo 

Estado, quer para ignorar as obscenidades, quer para representá-las, mas o verdadeiro desafio 

é “como não jogar o jogo pelas regras do Estado, como estabelecer sua própria autoridade, 

como imaginar a tortura em seus próprios termos”7 (COETZEE, 1992, p. 364, tradução nossa).  

Esses dados biográficos e o contexto de lançamento de Infância contribuem para a 

compreensão do jogo autobiográfico irônico realizado por Coetzee em torno de sua figura e 

da recepção de sua obra. Também são pertinentes para pensar as reconfigurações da voz 

narrativa no projeto autobiográfico ao longo dos anos. Há um intervalo de doze anos entre o 

primeiro e o último livro da trilogia. Juventude (2002), por exemplo, foi a primeira publicação 

após Desonra (1999), romance considerado sua obra-prima, com a qual ganhou o segundo 

Man Booker Prize. Já Verão (2009), lançado após o Nobel de Literatura em 2003, projetou 

definitivamente o autor no mundo literário internacional. 

Um dos objetivos deste estudo é acompanhar a constituição da voz narrativa da 

trilogia, buscando compreender as implicações da adoção da terceira pessoa como uma 

estratégia que vai além do simples mascaramento do eu, bem como analisar a presença e a 

transformação dessa voz no último livro do projeto. Nos dois primeiros livros, Infância e 

Juventude, a narração ocorre na terceira pessoa e no tempo presente. Em Verão, o autor 

radicaliza os trabalhos anteriores: a personagem Coetzee está morta e o “ele/eu” é apresentado 

                                                

6 “[...] she has been concerned to give her work a social justification, and thus to support her claim to a place 

inside history [...]” 
7 “[..] how not to play the game by the rules of state, how to establish one’s own authority, how to imagine 

torture on one’s own terms.” 
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por diferentes pontos de vista. As fronteiras da ficção e da autobiografia tornam-se mais 

esfumaçadas. A ficcionalização dos fatos autobiográficos fica ainda mais explícita, assim 

como a problematização quanto a dizer a verdade em um projeto (auto)biográfico. A última 

obra de Cenas da vida na província põe ênfase no caráter metabiográfico, suscitando novas 

perspectivas para o estudo da trilogia, pelo tratamento dado aos fatos autobiográficos e pela 

adoção de múltiplas vozes. Esses aspectos de Verão sugerem um diálogo maior entre o livro 

final da trilogia e o Diário de um ano ruim (2007), da fase coetzeeana conhecida como ficção 

australiana. Nas duas obras, destacam-se o hibridismo formal, a presença do escritor-

personagem homônimo e a crítica ao escritor-celebridade.  

Buscando compreender o projeto coetzeeano de reinvenção ficcional da vida, este 

estudo está dividido em quatro capítulos. No primeiro, como uma aproximação ao universo 

coetzeeano, são comentados aspectos do processo de escrita do autor, tendo como referência o 

livro J.M. Coetzee & the Life of Writing: Face to Face with Time (2015), de David Attwell. 

Ainda nessa parte, a abordagem crítica de Coetzee para a questão do eu na literatura é 

discutida, em diálogo com conceitos da tradição da escrita de si (autobiografia e autoficção).  

Os demais capítulos investigam a proposta criativa de Coetzee na trilogia Cenas da 

vida na província como parte de sua interrogação da escrita de si. No capítulo 2, um 

autorretrato tirado pelo jovem Coetzee na década de 1950 é o ponto de partida para a leitura 

de Infância, em que se analisam o uso da terceira pessoa na narração e como a memória do 

apartheid sul-africano surge nas cenas da vida na província. No capítulo 3, as alusões à 

tradição do romance de formação encaminham a análise do retrato do jovem artista projetado 

na obra Juventude. No capítulo 4, o enfoque está no caráter metabiográfico de Verão, com um 

duplo olhar: entender sua gênese nas obras anteriores, Infância e Juventude, e aproximá-la do 

Diário de um ano ruim. Com as publicações de 2007 e 2009, Coetzee parece fechar um ciclo 

de uma pesquisa estética marcada pelo hibridismo formal e pela interrogação da escrita de si, 

renovando o compromisso com uma poética de paradoxos que convida ao diálogo.    
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1. O JOGO COM O AUTOBIOGRÁFICO 
 

 

All versions of the I are fictions of the I.  

The primal I is not recoverable1. 

 

 

1.1 Coetzee, face autocrítica no processo criativo 

 

Antes de discutir as reflexões de Coetzee sobre o gênero autobiografia e também 

alguns conceitos da escrita de si para começar a se aproximar do jogo com o autobiográfico 

proposto na trilogia Cenas da vida na província, apresentaremos alguns aspectos do processo 

de escrita do autor. O conhecimento dessas características do trabalho criativo coetzeeano 

permite pensar as questões em pauta na elaboração da trilogia, recuperando um pouco da 

gênese de Infância, como também identificar métodos e núcleos de interesse do escritor ao 

longo de sua produção.  

A possibilidade de estudar os manuscritos de Coetzee é relativamente recente. Apenas 

em 2013, o material de arquivo ficou disponível para o público no Centro Harry Ranson, da 

Universidade do Texas, na cidade norte-americana de Austin. No local, há as versões dos 

romances de Dusklands (1974) a Elizabeth Costello (2003). Há também outros materiais, 

como correspondências, mas ainda não estão disponíveis para pesquisadores. Esse arquivo de 

cunho mais privado estará acessível apenas após a morte do autor. Um dos primeiros críticos 

a analisar esses arquivos foi David Attwell. O resultado dessa investigação foi reunido em  

J.M. Coetzee & the Life of Writing: Face to Face with Time (2015), na qual o professor de 

York se concentra no processo de autoria de Coetzee.  

De acordo com Attwell (2015), boa parte dos manuscritos dos romances foi escrita à 

mão em cadernos. Apenas quando a forma estava mais estável, o conteúdo ganhava versões 

datilografadas. O computador só entra em cena em 2002, pós-mudança para a Austrália. Nos 

cadernos, cada projeto ganha um número até o estabelecimento do título. Assim o projeto n.1 

é o que viria a ser Dusklands. Cada anotação no caderno também é datada, bem como as 

revisões, o que facilita o acompanhamento do processo. O cuidado com o arquivamento dos 

rascunhos permitiu a Coetzee deslocar blocos de textos dentro do próprio projeto e/ou  

                                                

1 COETZEE, J.M. Achterberg’s “Ballade van de gasfitter”. In: Doubling the Point, p. 75. Tradução: “Todas as 

versões do eu são ficções do eu. O eu primordial não é recuperável”. 
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reaproveitar fragmentos descartados em outro projeto. Sobre o processo criativo de Coetzee, 

Attwell afirma: 

Geralmente, os primeiros rascunhos são esboçados rapidamente, 

provisoriamente, com determinação. Escrevendo sempre que ele pode, 

diariamente, se possível, está em busca de seu assunto: a voz, 

especialmente, inserida em um gênero distinto e uma história distinta. 

O enredo é o menos estável dos elementos, sempre servindo a voz, e 

revisado constantemente.2  (ATTWELL, 2015, p. XX, tradução nossa) 

 

Um ponto crucial no processo de escrita de Infância foi a busca da voz adequada para 

evocar as memórias. A narrativa começa a ser esboçada em 1987, alguns anos após a morte de 

Vera, mãe de Coetzee. Uma das primeiras anotações dos manuscritos da obra, segundo 

Kannemeyer (2013), autor da única biografia sobre Coetzee, é uma cena em que a mãe, ainda 

criança, junto com outros parentes, passa a noite na estrada sob uma carroça. Escrita na 

primeira pessoa, essa cena foi cortada da versão final de Infância, mas ressurge reelaborada 

no romance A Idade do Ferro (1990), como memória da protagonista Elizabeth Curren.  

Essa cena “inaugural” do projeto de Infância ilustra um dos aspectos do processo 

criativo de Coetzee: a busca pela impessoalidade. O primeiro impulso para a escrita, 

geralmente, está relacionado à experiência vivida ou à realidade circundante. Contudo, nas 

sucessivas reelaborações desses primeiros escritos, há inúmeras tentativas de apagamento 

dessas marcas referenciais e de construção de um tom mais impessoal. Nos romances da fase 

sul-africana, por exemplo, apaga-se a referencialidade mais imediata ligada ao contexto sócio-

histórico do regime sul-africano do apartheid. Nos primeiros rascunhos de À espera dos 

bárbaros (1980), por exemplo, a história seria situada na Cidade do Cabo. Mas, para tratar da 

tortura (uma possível alusão à morte de Steve Biko), Coetzee projetou todo o enredo em um 

império remoto. Já a convulsão do país com as lutas contra o apartheid serve de mote para a 

escrita de Vida e época de Michael K (1983). A fim de nuançar essa referência, Coetzee 

realiza um deslocamento temporal. Os fatos narrativos se passam em um tempo sem definição 

precisa, remetendo ao futuro.   

Nos manuscritos desses dois romances, há constantes experimentos e interrogações 

para encontrar a voz mais adequada para contar as histórias. De acordo com Attwell (2015), 

                                                

2 “Typically, the earliest drafts are sketched quickly, provisionally, determinedly. Writing as often as he can, 

daily if possible, he is in search of his subject: the voice especially, embedded in a distinctive genre and a 

distinctive history. The plot is the least stable of the elements, always subserving the voice, and continually 

revised.” 
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nas primeiras versões de À espera dos bárbaros, a narração ocorria na terceira pessoa. Só 

quando houve a mudança para a primeira pessoa, com o Magistrado contando a chegada dos 

soldados no Império para combater os supostos inimigos, a história ganhou os contornos mais 

próximos à versão publicada. Para a composição de Vida e época de Michael K, Coetzee 

reescreveu alguns trechos com diferentes pontos de vista. Então decidiu escrever a primeira 

parte da narrativa com a voz em terceira pessoa, muito próxima à personagem K. Buscando 

oferecer um contraponto à voz mais impessoal dessa primeira parte e uma nova perspectiva 

sobre K, inseriu então, na moldura do romance, a voz do médico em primeira pessoa. 

Com Infância, a adoção da terceira pessoa foi um caminho de hiatos e 

questionamentos sobre como contar essa história de cunho autobiográfico. Do primeiro 

manuscrito à publicação, somam-se dez anos. O projeto começa em primeira pessoa no ano de 

1987, mas logo é abandonado. Coetzee só retoma os escritos em 1993. É quando surge a voz 

narrativa em terceira pessoa. Mesmo assim, o escritor parece insatisfeito com os rumos do 

projeto. Em agosto de 1993, escreve nos manuscritos: “Não é um livro de memórias, mas um 

romance, um romance compacto3” (KANNEMEYER, 2013, posição 9822, tradução nossa). 

Com essa nota, o autor apresenta implicitamente a intenção inicial: um livro de memórias. No 

entanto, o material em mãos, em sua análise, é um romance compacto. Depois escreve outra 

observação sobre a natureza do projeto: “Penso em tudo o que eu não fiz neste livro de 

memórias: trazer a atmosfera para a vida, contar anedotas4” (KANNEMEYER, 2013, posição 

9822, tradução nossa). Embora volte a definir o projeto como um livro de memórias, expressa 

a sensação de que os escritos não correspondem ao gênero e sente que falta força na evocação 

do passado. Em setembro, reflete mais uma vez sobre a ausência de vivacidade no tratamento 

dado aos episódios do passado.  

Quem é este ele que não fala seu nome? 

Por que ele não traz vida à história? Que puritanismo o impede de 

evocar aquelas manhãs úmidas de inverno, sem vento, gotículas em 

cada folha, névoa sobre as estradas, o brilho dos faróis e o barulho 

suave de pneus que se aproximam, e o menino respirando nesta 

bicicleta, respirando dentro e fora da névoa: a suavidade aveludada da 

névoa? Por que não viver com esse vívido menino?5 (COETZEE, 

                                                

3 “Not a memoir but a novel, a slim novel.” 
4 “Think about all I did not do in this memoir: bring the atmosphere to life, tell anecdotes.” 
5 “Who is this he who will not speak his name?  

“Why will he not bring the story life? What puritanism keeps him from evoking those wet winter mornings, 

wind-still, droplets on every leaf, mist over the roads, the glow of headlights and the soft swish of approaching 
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Papers, Boyhood, 17 September 1993 apud ATTWELL, 2015, p. 129, 

tradução nossa) 

 

Na nota, também se destaca o descontentamento com a utilização do pronome na 

terceira pessoa para se referir ao protagonista, cujo nome hesita em dizer. Insatisfeito, Coetzee 

arquiva o projeto novamente. Em 1995, retoma o trabalho que será publicado dois anos 

depois. Entre o término de Infância e sua publicação, o escritor começa a esboçar a 

continuidade da trilogia. Os primeiros rascunhos de Juventude datam de 1996.    

Infelizmente, não há relatos dos estudiosos dos manuscritos sobre a hesitação quanto à 

voz narrativa em Juventude. Kannemeyer (2013) menciona apenas que, a princípio, a 

narrativa começaria com a chegada de John a Londres. Os acontecimentos relativos aos anos 

do estudante na Cidade do Cabo, com cenas da violência política na África do Sul, foram 

acrescentados posteriormente.   

Se faltam dados sobre a composição da obra, por outro lado, por meio da biografia 

escrita por Kannemeyer (2013), é possível reconstituir os impasses em torno da classificação 

do livro. Nos Estados Unidos, o livro foi comercializado como um romance. No Reino Unido, 

não houve nenhuma indicação de gênero. Em troca de cartas enviadas a Geoff Mulligan, 

editor-chefe da Secker & Warburg, em julho de 2001, Coetzee trata da questão do gênero em 

Infância e Juventude. O escritor comenta que apreciou o fato de Infância ter flutuado de um 

modo um tanto quanto indeterminado entre as classificações de ficção e biografia&memórias. 

Também ressalta que, ao ler o contrato de Juventude, observou que, caso fosse classificada 

como obra biográfica, haveria o ônus legal em relação a mentiras. Embora um pouco 

alarmado, pediu que, contratualmente, a obra fosse dispensada de todas as pretensões à 

verdade histórica. Quando o editor sugere a classificação de Juventude como ficção, Coetzee, 

satisfeito, recomenda apenas manter certa ambiguidade no material de apresentação e 

divulgação da obra. 

Você escreve: “Seremos obrigados a nos referir a Juventude como 

ficção ou biografia no catálogo e, para fins bibliográficos, envio de 

prêmios e assim por diante. Você ficaria feliz se eu categorizasse o 

livro como ficção, mas tentasse manter alguma ambiguidade na 

                                                                                                                                                   

 

 

 
tyres, and the boy on this bicycle breathing, breathing in mist and breathing ou t mist: the velvety softness of the 

mist? Why not live with this living boy?” 
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apresentação e no marketing?”. Sim, absolutamente, se eu tiver que 

escolher entre categorizar o livro como ficção ou autobiografia, eu 

escolheria a primeira opção, mas quanto menos absoluta a 

categorização, do meu ponto de vista, melhor6. (KANNEMEYER, 

2013, posição 9947, tradução nossa) 

 

 Esse trecho da carta de Coetzee demonstra a compreensão do autor sobre as 

condicionantes do mercado editorial. Ao mesmo tempo, sugere o desejo por uma obra literária 

que interroga as definições de gênero e deliberadamente faz um pacto ambíguo com o leitor. 

Anos mais tarde, Coetzee, por ocasião do lançamento de A infância de Jesus (2013), em um 

auditório na África do Sul, diria que sua vontade era uma capa totalmente branca, sem 

nenhum dado. O leitor só encontraria o título na última página. Os dois episódios, por ocasião 

das publicações de Juventude e A infância de Jesus, indicam a consciência do autor sobre a 

interferência de algumas convenções editoriais na recepção da obra, seja para o leitor leigo ou 

especializado. Ao expor publicamente as convenções, o autor explicita traços do sistema do 

mercado literário, provocando reflexões a respeito. Um pouco dos bastidores da produção de 

um livro aparece tematizado na última obra da trilogia, Verão, e também no Diário de um ano 

ruim (2007). Nos dois livros, temos a figura de um escritor às voltas com seu projeto editorial. 

Vincent, de Verão, escreve a biografia de Coetzee, enquanto o Sr. C, do Diário, está 

escrevendo opiniões fortes sobre o mundo contemporâneo para uma editora alemã. 

 É ainda na última obra da trilogia Cenas da vida na província que as definições de 

gênero são ainda mais complexas. Em Verão, o próprio fazer biográfico vira tema da obra, 

com a inserção de diferentes vozes para contar a história de vida de John (do eu/ele). Sobre o 

processo de construção do arranjo de vozes na última obra da trilogia, infelizmente, não há 

registros nos livros de Attwell e Kannemeyer. Sabe-se apenas que o primeiro rascunho de 

Verão começou em 2004. O projeto coincidiu com a produção de Diário de um ano ruim, 

iniciado em 2005. As duas obras, compostas com o uso do computador desde os primeiros 

rascunhos, preservam na versão final duas características do processo criativo de Coetzee: a 

composição por blocos de texto e os comentários de autoexame da escrita. Em Diário de um 

ano ruim, a narrativa avança em três blocos distintos de texto com jogo de vozes e 

                                                

6 “You write: ‘We will be obliged to refer to Youth as fiction or biography in the catalogue, and for bibliographic 

purposes, prize submissions and so on. Would you be happy for me to categorize the book as fiction, but try and 

maintain some ambiguity in the presentation and marketing?’ Yes, if I absolutely have to choose between 

categorizing the book as fiction or as autobiography, I would go for the former; but the less absolute the 

categorization, from my point of view, the better.” 
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perspectivas. Já em Verão, no primeiro e no último capítulo, o leitor lê trechos dos cadernos 

mantidos pelo personagem John, como se tivesse o mesmo acesso do pesquisador Vincent aos 

materiais do seu biografado. Em itálico, no meio dessas anotações, há comentários de John 

sobre os próprios escritos.  

Os comentários em itálico nesses dois capítulos de Verão se assemelham aos 

encontrados nos manuscritos em Austin. Além da busca pela impessoalidade, Attwell (2015) 

identifica no processo criativo coetzeeano o constante autoexame da escrita. Junto dos 

rascunhos do projeto literário em desenvolvimento, há anotações com questionamentos sobre 

a voz narrativa e interrogações sobre os rumos da escrita, como observamos anteriormente em 

citações relacionadas à composição de Infância. Há ainda notas com explicações sobre a 

escolha de determinados procedimentos em detrimento de outros ou reflexões sobre a 

comparação entre projetos distintos na tentativa de evitar a repetição do mesmo recurso 

literário. Ou seja, a autorreflexão registrada nos cadernos sobre os impasses do processo 

criativo faz parte da elaboração do material. Esse caráter autoconsciente também ganha relevo 

em boa parte das obras de Coetzee – na trilogia autobiográfica, esse aspecto ganha o primeiro 

plano em Verão.     

 Com a abertura dos arquivos de Coetzee, o lugar da intertextualidade na produção do 

autor está sendo revisitado. São inúmeros estudos que tratam dessa intertextualidade nos 

romances coetzeeanos, especialmente naqueles que podem ser considerados releituras de 

episódios/eventos de outros romances explorados pelo sul-africano por outro ângulo. É caso 

do romance In the Heart of Country [No coração do país] em diálogo com The Story of an  

African Farm [A história de uma fazenda africana – 1883], de Olive Schreiner, ou de Foe, 

com suas relações intertextuais com duas obras de Daniel Defoe: Robinson Crusoe (1719) e 

Roxana  (1724).  Já em The master of Petersburg [O mestre de Petersburgo], Coetzee faz 

uma releitura de Os demônios (1872), de Dostoiévski. Contrariando algumas suposições 

anteriores ao acesso aos manuscritos, Attwell (2015) constatou que o diálogo do autor com 

textos teóricos ou literários surgem na escrita apenas quando o projeto está com contornos 

mais definidos, quando o texto já está mais consolidado. Ao longo dos manuscritos do 

projeto, o escritor faz citações diretas a determinado texto ou comentários com menção ao 

autor ou ao texto lido, refletindo sobre a leitura e as questões suscitadas para o trabalho em 

desenvolvimento. Para ilustrar esse procedimento, observe a nota que Coetzee fez enquanto 

escrevia À espera dos bárbaros: 
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Tenho lido Robert Alter sobre o romance autoconsciente. Ele observa 

corretamente que a questão importante é por que o romance deve ser 

autoconsciente. Sua resposta é que o romance autoconsciente está 

ciente da impermanência e da morte de uma forma que o realismo não 

pode ter. Talvez esteja no caminho certo.7 (COETZEE, Papers, 

Notebook, Waiting for the Barbarians, 4 March 1978 apud 

ATTWELL, 2015, p. 39, tradução nossa) 

 

Mais uma vez se sobressai a figura do escritor autocrítico que questiona se a 

representação realista seria a mais adequada para seu projeto estético. Essa suspeita sobre o 

realismo indagada na elaboração do terceiro romance será uma constante no processo criativo 

e se torna uma característica distintiva de sua produção, especialmente na ficção australiana. 

Em Elizabeth Costello, o capítulo de abertura é justamente uma longa discussão, em formato 

de palestra da famosa escritora australiana, sobre o realismo. Em Homem lento, a narrativa 

mais convencional é quebrada com a entrada em cena de Elizabeth Costello, que exibe a 

condição de artifício do romance e questiona a funcionalidade de seu protagonista. Na trilogia 

autobiográfica, não será diferente. Esse acento “meta”/“autoconsciente” estará presente com 

graus diferentes nas três obras, sendo bastante expressivo em Verão. Em seu jogo 

autobiográfico, Coetzee medita sobre as possibilidades da escrita de si na contemporaneidade, 

no mundo secular, tendo iniciado essas reflexões com o estudo e publicações de ensaios sobre 

o gênero autobiográfico. Esse será o tópico da nossa próxima seção, antes, porém, cabe ainda 

mencionar o diálogo de Coetzee com Barthes na composição de Infância.   

 Nos manuscritos da obra inaugural da trilogia, de acordo com Attwell (2015), Coetzee 

faz alusão à autobiografia Roland Barthes por Roland Barthes (1975). O francês oferecia ao 

sul-africano um modelo de autobiografia que ele deseja escrever. Ao mesmo tempo, Coetzee 

se questiona se Barthes teria interesse em “reconhecer um filho rude da colônia”8. Apesar das 

dúvidas, avalia também que talvez por isso mesmo possa oferecer “algo diferente e bem-

vindo9” (COETZEE, Papers, Boyhood, 19 july 1993 apud ATTWELL, 2015, p. 4). A 

afirmação da identidade sul-africana com os efeitos de ser filho dessa terra em determinada 

época está no centro das memórias escritas em Infância. Já em Juventude as memórias 

destacam o desejo de se desvencilhar dessa origem; o herdeiro colonial aspira ser poeta na 

                                                

7 “I have been reading Robert Alter on the self-conscious novel. He correctly observes that the important 

question is why the novel should be self-conscious. His answer is that the self-conscious novel is aware of 

impermanence and death in a way that realism cannot be. Maybe is on the right track.” 
8 “Barthes would have ‘no interest in recognizing a rude colonial offspring’.” 
9  “something different and welcome” 
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metrópole. Verão, por sua vez, mostra episódios do retorno desse jovem ao país natal, um 

pouco antes da publicação do primeiro romance. Cada obra da trilogia traz cenas de uma 

época da vida na província, apresentando a história de uma vida bem distinta da de Barthes, 

contando outro lado do sistema mundial, o que mais tarde Coetzee viria chamar de “literaturas 

do sul10”.  

Para o professor de York (2015), Barthes influencia Coetzee em relação ao ponto de 

corte para o encerramento da trilogia: o momento em que começa a publicar sua ficção. O 

francês acreditava que a narrativa autobiográfica devia terminar com a juventude do sujeito: 

“a única (auto)biografia é de uma vida improdutiva11” (BARTHES apud ATTWELL, 2015, p. 

6, tradução nossa). Depois disso, segundo Attwell, a autobiografia de Coetzee é a própria 

ficção: “A escrita de Coetzee é um enorme empreendimento existencial, baseado na 

autobiografia ficcionalizada. Nesse empreendimento, os textos marcados como autobiografia 

são contínuos àqueles marcados como ficção – apenas o grau de ficcionalização varia12” (p. 

2). 

 

 

1.2 Coetzee, estudioso do gênero autobiográfico 

Antes de observarmos a problematização em torno da recusa da escrita do eu no 

projeto autobiográfico coetzeeano e analisarmos o grau de ficcionalização na trilogia 

Cenas na vida da província, é produtivo expor as reflexões de Coetzee sobre o gênero 

autobiográfico publicadas em ensaios críticos e entrevistas, a fim de discutir 

posteriormente o diálogo da posição crítica coetzeeana com algumas das teorias sobre a 

escrita de si. Essas duas seções são pertinentes ainda para fomentar, nos próximos 

capítulos, a análise das obras, uma vez que é marcante na produção coetzeeana esse 

trânsito entre a escrita acadêmica e a escrita literária.   

                                                

10 De 2015 a 2018, Coetzee coordenou os trabalhos da Cátedra Coetzee: Literaturas do Sul, na Universidade de 

San Martin, na Argentina, que promovia o intercâmbio entre autores, críticos literários, pesquisadores e docentes 

da África, Austrália e América Latina para pensar as conexões desse Sul Global, dos mundos do Sul, muitas 

vezes inviabilizados pelos centros hegemônicos. Os arquivos das atividades desse projeto estão disponíveis em: 

<https://www.unsam.edu.ar/coetzee/actividades/>. Acesso em: 18 maio 2021.  
11 “[…] ends with the subject’s youth: the only [auto]biography is of an unproductive life.” 
12 “Coetzee’s writing is a huge existential enterprise, grounded in fictionalized autobiography. In this enterprise 

the texts marked as autobiography are continuous with those marked as fiction—only the degree of 

ficctionalization varies.” 
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Uma das primeiras incursões acadêmicas de Coetzee dedicada ao gênero 

autobiográfico foi a palestra13 inaugural “Truth in autobiography” [“A verdade na 

autobiografia”], proferida em 1984, na Universidade da Cidade do Cabo (UCT). As 

considerações iniciais do professor sobre a escrita autobiográfica foram:  

A autobiografia é um tipo de escrita em que você conta sua própria 

história do modo mais verdadeiramente possível ou tão verdadeiro 

quanto você possa suportar. A autobiografia, geralmente, não é vista 

como um tipo de escrita ficcional, mas como uma espécie de escrita 

histórica, com a mesma fidelidade com a verdade que a história 

tem.14 (COETZEE, 1984, p. 1, tradução nossa e grifos nossos) 

 

Logo na abertura, além de procurar definir a autobiografia, Coetzee começa a 

explicitar o eixo de sua reflexão: a questão da verdade. De acordo com o professor da UCT, o 

sujeito tem vontade de contar a própria história, mas a gradação da verdade depende não só do 

quanto está disposto a se descobrir e se revelar ao outro, como também suportar essa 

descoberta e revelação. O outro, para o palestrante, tem dupla acepção: é o próprio sujeito que 

se descobre no momento da escrita e os leitores da autobiografia.  

Nas considerações iniciais da palestra, destaca-se ainda o contraponto entre escrita 

ficcional e escrita histórica. Elas diferem pelo grau de comprometimento com a verdade. 

Parafraseando o que seria o senso comum, Coetzee afirma que a ficção não se preocupa com a 

fidelidade histórica, com a verdade. Por outro lado, a autobiografia seria uma espécie de 

escrita histórica comprometida com a verdade. É essa visão que o escritor deseja 

problematizar.   

Com esse intuito, explicita o recorte de sua investigação. A partir de um episódio de 

Confissões (1782-89), de Jean-Jacques Rousseau, obra considerada um dos modelos de 

autobiografia secular, analisará o custo de se dizer a verdade. Embora reconheça o desejo do 

escritor francês por uma confissão completa de seus atos vergonhosos e honrosos da maneira 

mais verdadeira possível, para se autoanalisar e reconhecer a si mesmo, Coetzee observa que 

há lacunas nessa autoanálise e falta aprofundamento. Isso porque ora Rousseau oferece ao 

                                                

13 O texto depois circulou em uma brochura impressa pela própria  UCT. Uma cópia dessa brochura foi 

divulgada no grupo Coetzee Collective, que reúne diversos pesquisadores da obra de J.M. Coetzee. Dessa 

maneira, conseguimos acesso ao material.  
14 “Autobiography is a kind of writing in which you tell the story of yourself as truthfully as you can, or as 

truthfully as you can bear to. Autobiography is usually thought of not as a kind of fiction-writing but as a kind of 

history-writing, with the same allegiance to the truth as history has.” 
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leitor um vislumbre de seu caráter, ora evita explorar determinado traço de sua personalidade 

ou esconde suas contradições.  

Esse duplo movimento de Rousseau, para Coetzee, é próprio da ambivalência de um 

projeto autobiográfico, uma vez que envolve tanto encontrar a verdade sobre si como contar 

essa verdade descoberta. Se o escritor tira todo o véu, sem deixar nenhum mistério, a escrita 

não avança. Desse modo, Coetzee acentua o compromisso do autobiógrafo com a forma de 

narrar sua própria história de vida. O autobiógrafo é não apenas aquele que viveu os 

acontecimentos, mas também o homem empenhado em escrever esses acontecimentos, 

articular os episódios dessa história.  

Além disso, segundo Coetzee, esse homem vai rever a história de sua vida a partir de 

um momento específico: o tempo da escrita, quando se encontra “produzindo a verdade de sua 

vida15” (1984, p. 4). Ou seja, o autobiógrafo constrói a verdade de sua vida. Nessa construção,  

há espaço para lacunas e evasões, e até mentiras, que constituem elementos de uma história de 

vida, elementos para a criação de uma história, marcas dessa história que podem ser tão 

interessantes quanto o que está explicitado no texto.    

O professor da UCT ressalta ainda que a tarefa de contar uma história de vida não 

envolve apenas lidar com a forma de representação do passado. O autobiógrafo ainda lida 

com a representação do presente, quando revisita suas memórias e tenta compreender o que 

aconteceu naquela época passada. Ao escrever o que ocorreu, o registro dessa memória pode 

ser uma explicação repleta de lacunas. Essas elipses são consideradas pelo crítico como uma 

representação dos movimentos da própria mente que está se investigando, tentando 

compreender os episódios de sua história.  

O autobiógrafo escreve também à sombra das restrições próprias do gênero. A história 

é composta dentro dos limites de um pacto, do pacto da autobiografia. Para Coetzee, um dos 

muitos pactos negociados entre escritores e leitores, sempre aberto a renegociação. Essas 

condicionantes afetam a verdade na autobiografia.   

[…] por um lado, a verdade pode ser indispensável à autobiografia e, 

por outro, pode servir a uma função puramente heurística. [...] A 

verdade pode ser o coração da autobiografia, mas isso não quer dizer 

que a verdade está no coração da autobiografia. Existem verdades que 

pode custar muito caro contar, não porque estejam muito próximas do 

                                                

15 “[…] making the truth of his life.” 
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coração do autobiógrafo, mas porque estão muito próximas de sua 

arte.16 (COETZEE, 1984, p. 5) 

 

 Novamente, Coetzee aponta para o momento da escrita e para as limitações inerentes 

a quem se propõe um empreendimento autobiográfico. O autobiógrafo está em uma busca da 

verdade, mas, muitas vezes, não pode revelar essa verdade em prejuízo da própria 

autobiografia. Por fim, o crítico conclui a palestra se perguntando se não seria tarefa da crítica 

literária dizer as verdades finais sobre a verdade que Rousseau não pôde revelar. Ao mesmo 

tempo, questiona se caberia à crítica o privilégio de revogar a verdade da literatura.  

 A palestra termina com esses impasses críticos e paradoxos acerca da verdade na 

autobiografia. Contudo, pode fornecer entradas para pensar o projeto autobiográfico 

coetzeeano. Qual pacto ele negocia com seu leitor? Como marca com recursos literários o 

duplo movimento do empreendimento autobiográfico: a recuperação das memórias e a 

avaliação dos episódios no presente da escrita? De que forma traz para o primeiro plano essa 

economia autobiográfica: revelar-se e esconder-se? E como compõe seu projeto 

autobiográfico sendo fiel à sua arte? São questões que discutiremos mais adiante. 

Continuemos ainda explorando algumas reflexões de Coetzee sobre a escrita de si.    

Um ano após a palestra na UCT, em 1985, é publicado o ensaio “Confession and 

Double Thoughts”, reimpresso depois no livro Doubling the Point17 (1992). Mais uma vez 

Coetzee se detém na relação entre escrita autobiográfica e verdade. O interesse, nesse ensaio, 

é estudar a confissão secular. No contexto religioso, a confissão é um componente da 

sequência: transgressão, confissão, penitência e absolvição. Ao transpor a confissão do 

contexto religioso para o secular, o ensaísta procura analisar quais elementos dessa estrutura 

se mantêm ou não em confissões ficcionais ou autobiográficas. Se, no contexto religioso, a 

confissão é um sacramento e cessa por meio da graça alcançada (absolvição); no mundo 

secular o que equivale à absolvição? É uma das indagações do ensaio.  

Para abordar essa questão, Coetzee começa pontuando o que considera confissão no 

contexto secular: é um modo de escrita autobiográfica que se distingue da memória e da 

                                                

16 “[…] on the one hand, truth may be indispensable to autobiography, and, on the other, that it may serve a 

purely heuristic function. [...] Truth may be the heart of autobiography, but that is not to say that the truth is at 

the heart of autobiography. There are truths it may cost too much to tell, not because they lie too close to the 

autobiographer's heart but because they lie too close to his art.” 
17 A obra, em parceria com o crítico sul-africano David Attwell, além de reunir uma coletânea de ensaios críticos 

de Coetzee, traz entrevistas nas quais o autor revisita e avalia seu percurso como ensaísta e romancista até aquele 

momento. Isto é, sua produção intelectual de 1970 a 1991. Nas palavras de Derek Attridge, em Doubling the 

Point, Coetzee “veiculou uma meditação sobre seu próprio desenvolvimento intelectual” (2004, p. 139). 
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apologia, justamente por ter como razão de ser a expressão da natureza essencial (da verdade) 

do eu (self), logo possui um caráter ontológico. Já a apologia, tendo também como referência  

a definição de Francis R. Hart18 (1974), se caracterizaria por ser a história pessoal de um 

indivíduo que procura demonstrar ou realizar a integridade do eu. Há, portanto, um 

predomínio da dimensão ética. Na memória, por sua vez, prevalece a dimensão histórico-

cultural, pois é uma história pessoal que procura articular ou reposicionar a historicidade do 

eu (self).  

Ao distinguir essas escritas autobiográficas, Coetzee não reivindica nenhuma 

qualificação especial para verdade da confissão. A verdade da confissão não é vista como 

mais elevada ou profunda que a verdade presente na apologia ou na memória. A distinção 

entre as três escritas autobiográficas tem o propósito de mostrar os meios em que a tradição 

religiosa do autoexame ganha forma no contexto secular. Também serve para o ensaísta 

introduzir a escolha das cinco obras que são objetos de discussão no ensaio. Segundo o autor, 

Confissões, de Jean-Jacques Rousseau, define a forma da confissão no contexto secular. 

Praticada por Defoe em Moll Flanders e Roxana, Coetzee afirma que a confissão ficcional, 

naquela época da escrita dos ensaios (anos 1980), estava se constituindo como um subgênero 

do romance. Apesar do comentário sobre a confissão ficcional recente e talvez para encontrar 

uma origem secular nesse fenômeno contemporâneo, o ensaísta se detém em quatro escritos 

russos: A Sonata a Kreutzer, de Léon Tolstói, e Memórias do subsolo, O idiota e Os 

demônios, de Fiódor Dostoiévski. 

A Sonata a Kreutzer e Memórias do subsolo são classificadas pelo ensaísta como 

ficções confessionais, pois trazem representações de atos abomináveis cometidos por seus 

narradores. Já O idiota é tratado como “uma apologia no leito de morte” que se dedica aos 

problemas da verdade e do autoconhecimento que caracterizam a confissão. Para abordar a 

questão do problemático final da confissão, selecionou Os demônios. 

Na discussão dessas cinco obras, Coetzee demonstra a estrutura interminável da 

confissão no contexto secular. No contexto religioso, a confissão, um sacramento, cessa por 

meio da graça alcançada (absolvição); no mundo secular, não há um confessor com poderes 

de absolvição. Na visão do ensaísta, “o fim da confissão é dizer a verdade de e para si 

                                                

18 As definições do estudioso são citadas em nota do ensaio de Coetzee. A referência é New Directions in 

Literary History. Baltimore: John Hopkins University Press, 1974, p. 227. 
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mesmo19” (Doubling the Point, 1992, p. 291). Mas a frase parece guardar uma contradição. 

Afinal, a confissão não tem como premissa revelar a verdade a outro, tornando pública a 

transgressão? No contexto religioso, sim. O interlocutor é o confessor, mas, na confissão 

secular, o interlocutor é o próprio sujeito-confessante.  

No ensaio, um dos comentários de Coetzee é que considerar a presença de outro 

interlocutor pode comprometer a busca pela verdade, causando desvios e dissipando a 

preocupação primordial da confissão. Contudo, o empreendimento parece impossível, uma 

vez que o exercício da linguagem pressupõe a existência de um interlocutor, nem que seja em 

potencial. Logo dizer a verdade de si e para si é um ato que beira o impossível e justamente 

essa impossibilidade contribui para o caráter interminável da confissão no contexto secular. 

Seu encerramento é arbitrário, uma vez que o componente da absolvição se torna inexistente.  

Quanto à reflexão sobre o interlocutor na confissão secular, embora Coetzee não 

ponha ênfase na figura do leitor, não podemos esquecer que este ocupa o papel de 

“confessor”. Ele avaliará os atos, as motivações e a verdade do confessante. Cabe ao leitor o 

“julgamento” da verdade dita, porém, nesse caso, no âmbito secular e do pacto literário, o 

contato com a confissão se dá como uma experiência de leitura, como um texto, muitas vezes, 

ficcional. Quando se considera o polo do leitor, vem à tona o que fora discutido no ensaio 

sobre a palestra sobre as Confissões, de Rousseau. Coetzee afirma que contar algumas 

verdades custa muito caro, porque podem comprometer a arte do autobiógrafo. Ou seja, ao 

escrever a confissão ficcional ou autobiográfica, o escritor precisa lidar com as complexidades 

da confissão embutidas na própria narrativa, com a economia discursiva da confissão.  

Voltando ao polo do confessante, no ensaio “Confession and Double Thoughts”, 

Coetzee demonstra que a estrutura interminável da confissão também está relacionada à 

autorreflexividade por parte daquele que tenta se confessar. Cada ato de confissão pode 

receber novo escrutínio. O que levou à suposta transgressão? A motivação foi mesmo essa? 

Os sentimentos desse autoexame são realmente sinceros? etc. Ou seja, o confessante 

constantemente se autoquestiona, guarda dúvidas sobre si mesmo, em um movimento 

autorreflexivo e cético. Nesse esquema, outro componente da confissão: a penitência pode 

não existir, e quando existe, propulsiona novo autoquestionamento. A expressão da culpa ou 

os atos de arrependimento são de fato verdadeiros, sinceros? Iniciando-se assim novo 

autoexame.  

                                                

19 “The end of confession is to tell the truth to and for oneself.” 
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Coetzee ainda argumenta que a vergonha é um elemento inevitável na confissão, 

acompanhando todo o processo do autoexame cético. No começo do ensaio, ao relembrar o 

episódio em que Agostinho rouba peras no jardim do vizinho, o crítico cita o trecho em que o 

autobiógrafo afirma não estar buscando nada no ato vergonhoso, mas a própria vergonha. 

Segundo o ensaísta, essa busca autoconsciente pela fonte da vergonha não dá sossego ao 

sujeito. Quando conseguir admitir a fonte da vergonha, a revelação e a exposição dessa 

descoberta podem gerar outra fonte de vergonha, assim indefinidamente. 

Com todos esses impasses, a autoridade da confissão, no contexto secular, deriva 

justamente do “status do confessante como um herói do labirinto, desejando confrontar o pior 

dentro de si mesmo20” (DB, 1992, p. 263). Para Coetzee, a personagem Pozdnyshev, de A 

Sonata a Kreutzer, de Léon Tolstói, é um exemplo de confessante que não duvida de si 

mesmo, logo não é herói, nem confessa com autoridade. Já as personagens de Dostoiévski 

parecem mais dispostas a se aventurar no tortuoso labirinto do autoexame.  

De acordo com o crítico, quando um projeto de confissão envolve um elevado nível de 

autoconsciência e está aberto à dúvida, surgem problemas intricados e intratáveis relativos à 

veracidade. “A condição da veracidade não é o autoconhecimento perfeito, mas a direção à 

verdade21” (DB, 1992, p. 261). Nesse ponto, Coetzee retoma o que havia discutido na palestra 

da UCT. A verdade não está relacionada apenas com os fatos do passado da vida do 

autobiógrafo, ou seja, com o que é passível de verificação. Ao se colocar no movimento do 

autoexame, o escritor lida também com o que não é conhecido para si próprio. A transgressão 

pode ser um fato/um segredo oculto que será selecionado do repertório da memória, mas o 

que motivou tal ação será revelado no processo da escrita. Aí reside o encontro do sujeito 

consigo mesmo, a descoberta sobre si mesmo.  

Para exemplificar essa ideia e defender que a transgressão não é um componente 

fundamental da confissão, no ensaio, Coetzee comenta que, no episódio das peras na obra de 

Agostinho, o objeto da confissão não é o roubo, mas a explicação sobre o que está além desse 

ato. Isto é, a descoberta da fonte do erro, a fim de que Agostinho possa descobrir a verdade 

sobre si.  

Esse exemplo remete novamente ao que o autor havia discutido na palestra da UCT. A 

escrita autobiográfica envolve não só a representação do passado, mas também o momento 

                                                

20 “For whatever authority a confession bears in a secular context derives from the status of the confessant as a 

hero of the labyrinth willing to confront the worst within himself.” 
21 “The condition of truth fulness is not perfect self-knowledge but truth-directedness.” 
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presente da escrita, quando o escritor descobre algo que era anteriormente desconhecido para 

si próprio e decide como essa descoberta será revelada ou não em seus escritos. Nesse sentido, 

Coetzee compreende a verdade como o que se alcança nessa articulação entre passado e 

presente. O texto assim não se refere à verdade, mas a produz.  

O ensaio “Confession and Double Thoughts”, bastante longo e complexo, traz análises 

detalhadas das cinco obras literárias selecionadas para abordar a estrutura da confissão secular 

e a questão da verdade. Este breve resumo apresenta algumas ideias centrais discutidas no 

ensaio que serão produtivas para a leitura a ser realizada da trilogia Cenas da vida na 

província. Somam-se às interrogações oriundas da palestra da UCT as seguintes questões: em 

que medida as três obras podem ser vistas como textos confessionais? Quais seriam os atos 

vergonhosos revelados nas obras? De que forma Coetzee lida com o problema da 

autorreflexividade cética em seu projeto autobiográfico? Para discutir essas inquietações, 

dialogaremos com o ensaio “Confessing in Third Person”, de Derek Attridge, do livro J.M. 

Coetzee & the Ethics of Reading (2004), na leitura de Infância a ser realizada no capítulo 2.  

Por enquanto, deixemos as questões em aberto e avancemos mais um pouco nas reflexões do 

autor sobre o gênero autobiográfico.  

Em Doubling the Point, Coetzee afirma: “Toda autobiografia é contação de histórias, e 

toda escrita é autobiografia22” (DB, 1992, p. 391). A frase pode ser lida como uma síntese das  

reflexões do escritor sobre a relação entre vida e escrita. Mas, para sua compreensão e 

também da ideia de que a obtenção da verdade na escrita autobiográfica faz parte de um 

processo que emerge na e da escrita, é preciso entender o modo particular de Coetzee 

conceber a escrita.  

Em entrevista a Attwell (1992), o romancista sul-africano considera ingênuo pensar a 

escrita como um processo simplesmente dividido em duas etapas, no qual, primeiro, você 

decide o que deseja escrever e então você escreve o que desejava. Ele afirma que, muitas 

vezes, o escritor não sabe o que deseja escrever ou sabe, mas o resultado final é muito 

diferente do que havia pensado. Isso porque a escrita é um território de descobertas, no qual a 

própria escrita revela ao escritor o que inicialmente ele queria dizer. É também no processo 

que se constrói o que se deseja expressar.   

                                                

22 “All autobiography is storytelling, all writing is autobiography.” 
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[...]. É nesse sentido que se pode dizer que a escrita nos escreve. 

Escrever mostra ou cria (e nem sempre temos certeza de que podemos 

distinguir um do outro) qual era o nosso desejo, um momento atrás. 

 

Escrever, então, envolve uma interação entre, em primeiro lugar, o 

impulso para o futuro que o leva à página em branco e uma 

resistência. Parte dessa resistência é psíquica, mas parte também é um 

automatismo embutido na linguagem: a tendência das palavras de 

evocar outras palavras, de cair em padrões que vão se propagando 

continuamente. Dessa interação, surge, se você tiver sorte, o que você 

reconhece ou espera reconhecer como verdadeiro.23 (DB, 1992, p. 18, 

tradução nossa e grifo nosso) 

 

Na continuidade da entrevista, Coetzee ainda complementa que não considera a escrita 

autobiográfica de modo distinto desse tipo escrita que acabara de descrever. “A verdade é 

algo que vem no processo de escrita ou do processo de escrita24” (DB, 1992, p. 18). Na escrita 

autobiográfica, segundo Coetzee, o escritor escolhe das memórias o que deseja contar. Nesse 

processo, muitos fatos são deixados de fora, omitidos ou distorcidos. Em outras palavras, há 

sempre uma infração com as verdades dos fatos.  

Ele ressalta ainda que os fatos são selecionados de acordo com o propósito envolvido, 

mencionando como exemplo o projeto do próprio Doubling the Point. Por meio das 

entrevistas, busca entender o desejo que o moveu a escrever o que produziu entre os anos 

1970 e 1990, exceto os romances “que estão bem equipados para realizar seus próprios 

interrogatórios, mas o restante, os ensaios críticos, as resenhas e assim por diante – textos cujo 

gênero geralmente não dão espaço para refletir sobre si mesmos25” (DB, 1992, p. 18). Ao 

refletir sobre o propósito da coletânea, acrescenta que a escolha do formato “diálogo” 

(entrevistas) relaciona-se à vontade de quebrar o próprio monólogo presente nesses escritos 

acadêmicos. Nessas colocações, sobressaem-se aspectos da vida de escrita de Coetzee: o 

gosto pela forma autorreflexiva, seja na escrita literária ou acadêmica, o constante autoexame 

sobre seu ofício e a escrita como espaço para diferentes vozes.  

                                                

23 […] 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. 

“Writing, then, involves an interplay between the push into the future that takes you to the blank page in the first 

place, and a resistance. Part of that resistance is psychic, but part is also an automatism built into language: the 

tendency of words to call up other words, to fall into patterns that keep propagating themselves. Out of that 

interplay there emerges, if you are lucky, what you recognize or hope to recognize as the true.” 
24 “Truth is something that comes in the process of writing, or comes from the process of writing.” 
25[…] not the novels, which are well enough equipped to perform their own interrogations, but everything else, 

the critical essays, the reviews, and so forth— pieces whose genre does not usually give them room to reflect on 

themselves. 



32 

 

 

 

 

 

É também em Doubling the Point, na entrevista final, que Coetzee expõe novamente o 

impasse da verdade na escrita autobiográfica, confirmando seu interesse pela questão.  

Quando avalia a importância do ensaio sobre confissão para sua trajetória, considera esse 

trabalho como um ponto de virada por representar “o início de um engajamento filosófico 

mais amplo com uma situação no mundo” (DB, 1992, p. 394), inclusive sua situação no 

mundo. Isso significa novas abordagens acadêmicas. Se antes as análises com enfoque mais 

linguístico eram proeminentes, o interesse pelas questões filosóficas, históricas e sociais 

ganham mais relevo. Um dos resultados concretos é a coletânea de ensaios Giving Offense: 

Essays on Censorship (1996), na qual Coetzee apresenta uma análise estética e política da 

censura, discutindo exemplos sul-africanos, como o do escritor André Brink. No campo 

literário, Coetzee coloca no centro do romance questões sul-africanas mais explícitas. Em A 

Idade do Ferro (1990), por exemplo, uma professora branca aposentada de estudos clássicos 

que sempre viveu afastada dos horrores do apartheid, em seus últimos dias de vida, 

confronta-se com a brutalidade do regime quando policiais invadem sua casa e matam um 

jovem negro. O próprio projeto autobiográfico lida com a experiência de crescer inserido em 

uma situação histórico-social específica: a África do Sul dos anos do apartheid.  

Ainda em relação ao ensaio acerca da confissão, Coetzee comenta: “O ensaio, ainda 

que implicitamente, faz a pergunta: Por que eu deveria estar interessado na verdade sobre 

mim mesmo, quando a verdade pode não ser do meu interesse? Ao que, suponho, continuo a 

dar uma resposta platônica: porque nascemos com a ideia da verdade”26 (DB, 1992, p. 395). 

Nesse novo giro sobre a questão da verdade, acentua-se de maneira explícita uma atitude 

intelectual coetzeeana: a busca paradoxal pela verdade. Para Leist e Singer (2010), essa 

atitude somada à reflexividade e ao tema da ética das relações sociais tornam os romances 

coetzeeanos filosóficos. De acordo com os dois filósofos, a reflexividade refere-se ao fato de 

Coetzee criar uma distância reflexiva para a compreensão, expressando-se de maneira 

bastante sóbria e precisa. Nas palavras dos autores: “O estilo típico da literalidade de Coetzee 

lança o leitor despreparado em uma sensação desconfortável de ter recebido pistas de 

                                                

26 “The essay, if only implicitly, asks the question: Why should I be interested in the truth about myself when the 

truth may not be in my interest? To which, I suppose, I continue to give a Platonic answer: because we are born 

with the idea of the truth.” 
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significados importantes, mas incapaz de decifrá-los27” (2010, p. 7). Desse estilo textual 

deriva a atitude de busca paradoxal pela verdade: 

[...] o que se entende por “paradoxo” e “busca paradoxal da verdade” 

pode ser explicado melhor por dois axiomas válidos para Coetzee: a 

crença de que a “verdade” mais relevante é a verdade de “plenitude da 

verdade” e que a plenitude da verdade é o engajamento em uma 

espiral sem fim cujo movimento em nenhum momento leva à verdade 

“completa”28. (LEIST; SINGER, 2010, p. 7, tradução nossa) 

 

Na obra literária de Coetzee, essa busca pela verdade envolve sempre um contra-

argumento para um argumento, uma segunda história para a primeira, outra descrição. 

Segundo os filósofos, essa característica deixa os leitores desconfortáveis, pois os romances 

apenas dão sugestões vagas sobre os fatos e as decisões das personagens, deixando muitas 

lacunas para o preenchimento do leitor. Eles citam o momento em que Lucy, de Desonra, 

aceita a oferta de se casar com Petrus, mesmo após ter conhecimento do envolvimento de um 

parente dele no estupro coletivo. Nesse momento, o leitor só sabe a decisão de Lucy, não tem 

acesso ao que motivou tal decisão. Verificaremos que essas sugestões vagas também estão 

bastante presentes em Infância.  

Quanto à ética das relações sociais, é vista por Leist e Singer como o centro temático 

da maioria das histórias de Coetzee. Segundo os professores, o olhar do escritor não se 

concentra em valores ou direitos, mas nos mecanismos sociais e psicológicos que estruturam 

as relações. Lembram ainda que Coetzee está observando pessoas em situações sociais 

extremas, marcadas pelo racismo e pela guerra civil, interrogando-se assim sobre o que 

fundamenta a base moral nessas condições. No caso da trilogia autobiográfica, observaremos 

o impacto dessas relações sociais para a formação da identidade do “eu/ele”. 

 

*** 

 

Por fim ainda sobre Doubling the Point, cabe mencionar outro elemento da entrevista 

final da coletânea, quando o entrevistador David Attwell pede a Coetzee uma retrospectiva de 

sua trajetória e uma avaliação das contribuições dos diálogos desse projeto de natureza 

                                                

27 “Coetzee’s typical style of literalness throws the unprepared reader into an uneasy feeling of having been 

given clues to important meanings but being unable to decipher them.” 
28 “What is meant by ‘paradox’ and ‘paradoxical truth seeking’ can be explained best by two axioms valid for 

Coetzee: the belief that ‘truth’ most relevantly is the truth of ‘truthfullness’ and that truth-fullness is the 

engagement in a never-ending spiral movement that at no point leads to ‘full’ truth.”  
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autobiográfica prestes a se encerrar. Nesse momento, o escritor sul-africano utiliza o pronome 

em terceira pessoa para resumir sua vida: “na primeira parte desta história, [...] ele é um sul-

africano branco na segunda metade do século XX, incapacitado, desqualificado” (DB, 1992, 

p. 392).  

Na sequência, Coetzee continua a  empregar ele, mas também usa o pronome eu. A 

variação no emprego dessas duas pessoas do discurso relaciona-se com temporalidades 

distintas. O ele é utilizado para se referir ao sujeito no tempo passado. Já o eu refere-se ao 

indivíduo no tempo presente, ao romancista/ensaísta que faz a retrospectiva a Attwell.  

A percepção de que ele é incapaz vem cedo ou, pelo menos, é o que as 

evidências parecem demonstrar, quando ele relembra sua vida, 

completando a história. Na adolescência, essa pessoa, esse sujeito, o 

sujeito dessa história, esse eu, embora ele escreva mais ou menos 

disfarçadamente, decide se tornar, se possível, um cientista, e 

persegue obstinadamente uma carreira em matemática, embora seu 

talento seja mais do que modesto. Como eu leio essa resolução? Eu 

digo: ele está tentando encontrar uma cápsula na qual ele possa viver, 

uma cápsula na qual ele não precise respirar o ar do mundo29. (DB, 

1992, p. 392, grifos nossos) 

 

 

No excerto, há ainda uma gradação para se chegar ao uso do pronome da primeira 

pessoa, associando o ele ao eu. A primeira referência é bastante genérica: pessoa. Na 

sequência, o emprego do sujeito aponta para dimensões mais filosóficas: sujeito como 

oposição a objeto, um eu pensante. Ao mesmo tempo, quando essa palavra ganha o 

complemento “desta história”, situa a existência desse sujeito nos limites da narrativa que está 

sendo contada. Então, o narrador assume que há correspondência entre o sujeito que escreve a 

história (eu) e o sujeito narrado (ele). Contudo, a relação temporal fica evidente no 

seguimento posterior, quando avalia a decisão do eu do passado sobre a carreira de cientista 

na área de matemática. Para marcar o caráter retrospectivo, como se estivesse revendo o 

adolescente que fora no passado, deixa a avaliação com os verbos no tempo presente, 

indicando que apenas o eu do presente pode avaliar o outro eu (o ele do passado). Essa 

estratégia será potencializada na trilogia Cenas da vida na província.  

                                                

29 “The realization that he is disabled comes early, or so the evidence seems to say, when he looks back over his 

life, filling in the story. As a teenager, this person, this subject, the subject of this story, this I, though he more or 

less surreptitiously writes, decides to become, if at all possible, a scientist, and doggedly pursues a career in 

mathematics, though his talent there is no more than modest. How do I read this resolve? I say: he is trying to 

find a capsule in which he can live, a capsule in which he need not breathe the air of the world.” 
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Na entrevista, a retrospectiva avança com o uso da terceira pessoa até o momento em 

que são mencionados os estudos linguísticos no Texas, quando o escritor afirma, demarcando 

o comentário entre parênteses: “ele agora começa a se sentir mais próximo do eu: autre-

biografia volta à autobiografia30” (DB, 1992, p. 394). Nessa curta afirmação, há dois aspectos 

que merecem atenção. O primeiro é a evidência do corte nessa narração da história de vida. 

Corte este que expressa, ao mesmo tempo, a cisão do sujeito-narrador-narrado e reforça a 

correspondência entre eu/ele. Para Sheila Collingwood-Whittick (2001, p. 10), essa divisão 

expressa o desejo do autor de demarcar a fronteira entre seu eu privado e seu eu público, 

isolando sua identidade privada, o indivíduo como produto psicológico de um contexto 

sociocultural específico (o sujeito branco sul-africano introvertido, emocionalmente 

“deficiente” e “socialmente marginal”, oriundo de uma família africânder de classe média 

“desfavorecida”), da personalidade intelectual e literária que passa a ganhar projeção nos anos 

1970.  

A estadia no Texas representa o início da trajetória intelectual e literária, quando 

escolhe a vida de escrita. É nos Estados Unidos que realiza seu doutorado sobre a ficção 

inglesa de Samuel Beckett e inicia na carreira de professor universitário. A vivência norte-

americana com os protestos contra a Guerra do Vietnã também traz elementos para a 

composição do romance de estreia Dusklands (1974), especialmente a primeira parte do livro, 

“O projeto Vietnã”. A retrospectiva para Attwell termina justamente nesse ponto sobre o 

período no Texas, uma vez que a meditação sobre a vida intelectual até os anos 1990 ele 

acaba de fazer ao reunir os ensaios da coletânea e passá-los em revista nas entrevistas com 

Attwell. O que ele oferece nessa conversa final é uma amostra do que fará em Infância e 

Juventude, quando se volta aos anos de formação do sujeito. O retrato do contexto 

sociocultural específico, a África do Sul do apartheid, será bastante explorado nos três livros, 

ganhando bastante ênfase na primeira obra da trilogia e aparecendo como uma sombra que 

atormenta o jovem que deseja se tornar artista em Juventude e Verão. Os episódios nos 

Estados Unidos são omitidos na trilogia, merecendo menções secundárias apenas em Verão.  

Outro aspecto importante da frase “ele agora começa a se sentir mais próximo do eu: 

autre-biografia volta à autobiografia” é a palavra “autre-biografia”. O eu do presente só pode 

falar do eu do passado como se este fosse um outro. Cunhado por Coetzee, o termo foi 

                                                

30  “The discipline within which he (and he now begins to feel closer to I: autre biography shades back into 

autobiography) had trained himself/myself to think brought illuminations that I can't imagine him or me reaching 

by any other route.” 
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incorporado por alguns críticos para classificar os dois primeiros livros da trilogia 

autobiográfica, como Margaret Lenta (2003) e Sheila Collingwood-Whittick (2001). Ao 

empregar o termo em francês autre, não em inglês (other), Coetzee enfatiza mais uma vez, 

inclusive linguisticamente, a distância entre o eu do presente e o eu do passado, remetendo a 

Rimbaud (“je est un autre”) e ao título do livro do estudioso do gênero Philippe Lejeune (Je 

est un autre: l’autobiographie de la littérature aux médias, 1980). Na próxima seção, 

apresentaremos alguns dos conceitos de Lejeune e as considerações coetzeeanas ao pacto 

autobiográfico.  

Voltando ao termo, em Doubling the Point, Coetzee não discorre sobre a noção de  

“autre-biografia”. O tópico só retorna quase dez anos depois dessa coletânea, também em 

uma entrevista31 conduzida por Attwell em 2002, quando Coetzee já havia publicado Infância 

e Juventude. Ao se referir à conversa anterior, Attwell comenta que a prática autobiográfica 

coetzeeana parece exemplificar um argumento de Paul de Man relacionado ao fato de que 

toda vez que se tenta colocar o eu histórico (“historical self”) na escrita, o que emerge é um 

substituto desse “self”. Attwell pergunta se Coetzee concorda que, em um nível 

representacional básico, toda autobiografia é de fato uma autre-biografia. Ainda questiona o 

autor se a decisão de escrever em terceira pessoa é uma estratégia deliberada para tornar esse 

processo explícito. Coetzee responde:  

Sim, toda autobiografia é autre-biografia, mas o que é mais 

importante é para onde se vai a partir daí. Quanto à minha própria 

prática, só posso dizer que, ao reescrever Infância ou Juventude, 

substituindo o eu por ele, deixa a você dois livros remotamente 

relacionados aos seus originais. Esse é um fato surpreendente, mas 

qualquer leitor pode confirmá-lo em algumas páginas.32 (COETZEE; 

ATTWELL, 2006, p.  216) 

 

 

Para Coetzee, a questão pronominal não é uma simples permutação da primeira para a 

terceira pessoa, o que lhe interessa, além de explicitar a impossibilidade de se alcançar o “eu” 

primordial, é explorar os efeitos dessa troca em um projeto de cunho autobiográfico. No 

                                                

31 Cf. ‘“All Autobiography Is Autre-biography”: J.M. Coetzee interviewed by David Attwell’. Selves in 

Question: Interviews on Southern African Auto/biography, eds J. Lütge Coullie, S. Meyer, T. Ngwenya and T. 

Olver. Honolulu: University of Hawai’i Press, 2006, pp. 213-218. 
32 “Yes, all autobiography is autre-biography, but what is more important is where one goes from there. With 

regard to my own practice, I can only say that to rewrite Boyhood and Youth with I substituted for he throughout 

would leave you with two books only remotely related to their originals. This is an astonishing fact, yet any 

reader can confirm it within a few pages.” 
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capítulo 2, estudaremos as implicações do uso da terceira pessoa em Infância, ampliando a 

discussão no capítulo 3, quando analisaremos Juventude. Em que medida os efeitos são ou 

não os mesmos nas duas obras? Já em Verão investigaremos as consequências da 

continuidade do uso da terceira pessoa em uma narrativa em que o sujeito (auto)biografado é 

declarado morto em um jogo bastante irônico com o leitor.  

Curiosamente, na entrevista de 2002, ao ser indagado por Attwell se os leitores 

poderiam esperar um terceiro livro, no qual contaria o retorno à África do Sul, Coetzee é 

enfático: “Se haverá um terceiro volume? Meu sentimento agora é: não. Já é o suficiente33” 

(COETZEE; ATTWELL, 2006, p. 216). Dois anos depois, em 2004, Coetzee inicia os 

primeiros rascunhos de Verão, que tratará justamente do retorno à África do Sul. Mais uma 

vez uma entrevista em que passa em revista sua trajetória parece estimular a continuidade do 

projeto autobiográfico.  

Nessa conversa de 2002, Coetzee ainda expôs dois pontos relevantes sobre sua visão 

acerca do gênero autobiografia. O primeiro refere-se à afirmação “toda autobiografia é 

contação de histórias”. Quando indagado se ainda considerava válida a afirmação, não oferece 

uma resposta simples. Argumenta que a própria afirmação é autobiográfica, ou seja, que não 

existe fora do tempo em que foi expressa em sua história de vida. Também assume a 

dificuldade em retomar o significado original da frase: “O que eu quis dizer quando disse isso 

há dez ou doze anos é uma questão de memória. A memória é falível e inverificável34” (2006, 

p. 214). Segundo o escritor, suas reflexões acerca da autobiografia se aprofundaram devido à 

escrita de Infância e Juventude, “que em certo sentido são autobiográficas35” (2006, p. 214), e 

aos seminários realizados na Universidade de Chicago sobre o Prelúdio, de Wordsworth, e 

Roland Barthes, de Barthes. Assim conclui que não pode pretender o mesmo que pretendia 

originalmente, embora as duas afirmações, no passado e agora, possam significar o mesmo.  

O movimento realizado nessa resposta representa o modo peculiar de Coetzee 

proceder em entrevistas. As falas não são diretas. Há sempre a colocação de uma nuance, a 

introdução de uma nova questão que, geralmente, permanece aberta, pois não discorre 

longamente sobre o tema. É dessa maneira também que ele responde sobre o pacto entre 

escritor e leitor na autobiografia.   

                                                

33 “Will there be a third volume? My felling at present is, no. Enough is enough”.  
34 “[…] what I meant when I said so ten or twelve years ago is a matter of memory, fallible and unverifiable 

memory.” 
35 “I have published two books, Boyhood and Youth, which are in some sense autobiographical.” 
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Você pergunta sobre gêneros e sobre a, em certa medida, legítima 

demanda dos leitores de que lhes digam em qual território de gênero 

estão sendo convidados a entrar. Mas gênero não é, a meu ver, um 

conceito refinado. As definições de gênero – pelo menos as definições 

empregadas por leitores comuns – são bastante grosseiras. E se o 

escritor quiser ultrapassar os limites do gênero? Será que o pacto 

autobiográfico entre escritor e leitor – o pacto que diz que, no mínimo, 

o leitor não ouvirá mentiras diretas e deliberadas – supera a 

inquietação que se pode sentir sobre a definição bastante grosseira de 

mentira que muitos leitores podem ter?36 (COETZEE; ATTWELL,  

2006, p. 214-215, grifo nosso, tradução nossa) 

 

O questionamento do pacto autobiográfico, que já havia aparecido na palestra “Truth 

in Autobiography”, surge novamente, ganhando novas inquietações. Se em 1984 Coetzee 

afirma que os escritores escreviam sob as condicionantes do pacto, mesmo considerando o 

pacto sempre aberto a negociação entre escritores e leitores, na entrevista de 2002 a 

negociação entre escritor e leitor parece ceder espaço para a tensão. A possibilidade de quebra 

do pacto já estava esboçada nas reflexões dos anos 1980, mas, após duas décadas, Coetzee 

questiona se o escritor deve assumir para o leitor o que está fazendo de maneira explícita. A 

inquietação demonstra a preferência por tensionar a relação escritor e leitor. Se a escrita 

escreve o autor, como Coetzee explicitou em sua entrevista em Doubling the Point, talvez 

também seja o espaço para forjar novos leitores abertos às possibilidades do texto literário, da 

linguagem.  

Quanto à mentira na autobiografia, Coetzee responde à própria pergunta, afirmando 

que não importa saber se, no Prelúdio, o jovem William Wordsworth roubou ou não um 

barco, pois nunca saberemos com certeza a resposta. O exemplo remete às discussões acerca 

da verdade na palestra sobre Rousseau e no ensaio sobre a confissão no contexto secular.  

 Já a posição de Coetzee sobre a própria noção de gênero é mais assertiva, 

evidenciando em sua interrogação a opção por formas literárias que ultrapassem os limites do 

gênero. Antes de analisar a proposta literária coetzeeana, com Infância, Juventude e Verão, 

compreendendo sua especificidade dentro da poética do escritor e do debate sobre o fenômeno 

autobiográfico na literatura contemporânea, apresentaremos brevemente algumas definições 

                                                

36 “You ask about genres and about the, to some extent, legitimate demand of readers that they be told what 

genre territory they are being asked to enter. But genre is not, to my mind, a refined concept. Genre definitions 

— at least those definitions employed by ordinary readers — are quite crude. What if the writer wants to trouble 

the boundaries of the genre? Does the autobiographical pact between writer and reader — the pact that says that, 

at the very least, the reader will be told no outright, deliberate lies — trump the disquiet one may feel about the 

quite crude definition of lying that many readers may hold?” 
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sobre autobiografia e autoficção, acompanhando as sistematizações de Lejeune, Paul de Man 

e Doubrovsky.    

 

1.3  Diálogos com a tradição literária 

 

Apesar de toda a controvérsia nos estudos literários sobre a inscrição da autobiografia 

e da autoficção como gêneros e das dificuldades em delimitar as fronteiras entre os dois 

conceitos, as reflexões teóricas podem ser produtivas para discutir o diálogo do ensaísta e do 

ficcionista Coetzee com a tradição da escrita do eu.  

É muito comum a associação da escrita de si a um sintoma da época contemporânea 

devido às inúmeras obras que se voltam para a própria experiência do autor.  De fato, o teor 

autobiográfico tem sido uma tendência do romance contemporâneo e a própria autobiografia 

um fenômeno literário muito característico do nosso tempo, marcado pela exaltação do 

sujeito. Contudo, é importante colocarmos essa tendência em uma perspectiva histórica.  

Antiga, a prática da escrita de si remete à tradição religiosa confessional, como 

acompanhamos no ensaio sobre a confissão secular de J.M. Coetzee. Um dos percursores da 

escrita do eu é Santo Agostinho ou Agostinho de Hipona, com Confissões, escrito no século 

IV, entre a Antiguidade e a Idade Média. Antes dele, outros narraram a própria vida, 

principalmente imperadores, militares e políticos. Esses relatos exaltavam as ações desses 

sujeitos, mostrando como a natureza e o sangue determinavam sua personalidade. Não há 

nesses textos antigos análise psicológica ou movimento de introspecção. Linguisticamente, 

uma das marcas desses primeiros relatos autobiográficos é a escrita com o uso da terceira 

pessoa. Em Confissões, diferentemente do que era apresentado nesses relatos antigos, há um 

esboço do retrato da interioridade, bem como ênfase na vida privada. A escrita de Agostinho 

mais do que transmitir lições de moral ou política é um exercício de autoexame com vistas à 

purificação e à elevação pessoal. Seu interlocutor principal é Deus, aquele que pode curar a 

alma em busca da salvação eterna. Ele só pode colocar sua vida em retrospectiva, pois o 

sujeito que fora antes da conversão é passado. A conversão não representa a salvação da alma, 

mas um ponto de virada marcado pela morte do sujeito pecador e nascimento de um novo ser. 

Ao realizar suas confissões, Agostinho realiza um movimento iminentemente reflexivo de 

introspecção. A dúvida e o questionamento são as forças motrizes da sua escrita.   
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Em Confissões, de Agostinho, há assim as características essenciais para as 

manifestações autobiográficas modernas: postura interiorizada, atenção ao próprio processo 

de experiência,  atitude reflexiva e escrita como processo para compreensão da própria vida.  

Além da obra de Agostinho, os Ensaios (1580), de Montaigne, também marcam os 

primórdios da escrita de si. O autor francês contribuiu com a noção de que o eu se constitui 

através do discurso da escrita. É por meio da introspecção e da escrita de si que se revela um 

indivíduo singular. Nessa tarefa, não cabe um gesto generalizante, a busca da verdade sobre o 

ser humano, mas a investigação de um ser singular, a originalidade de cada pessoa. A escrita 

de si passa a ter como finalidade não a cura da alma como em Agostinho, mas o próprio 

processo de investigação sobre si mesmo.  

Apesar da existência de algumas manifestações autobiográficas anteriores, apenas no 

século XVIII, paralelamente à constituição do romance, são publicadas obras consideradas 

modelos da autobiografia secular. São elas: Confissões (1782), de Jean-Jacques Rousseau, e 

Poesia e verdade. Minha vida  (Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit, 1811), de 

Goethe. A partir de então, começa a publicação de antologias e reflexões sobre o gênero. Um 

dos primeiros estudiosos é o alemão Georg Misch (1949), que se debruçou sobre a história da 

autobiografia e definiu o gênero como “a descrição (grafia) da vida (bios) de um indivíduo 

por ele mesmo (auto)” (p. 7)37. 

Com Rousseau, como acompanhamos na discussão dos ensaios escritos por Coetzee, 

estabelecem-se as configurações da autobiografia no contexto secular. Em sua obra, 

Agostinho se confessava, dirigindo-se a Deus. Já em sua história de vida, Rousseau expõe 

vícios e virtudes para o julgamento de outros homens. Ele quer ser reconhecido como um 

homem honesto, cabendo ao leitor avaliar sua capacidade de ser sincero em seu relato. Os 

parâmetros do julgamento não são mais fornecidos pelo ser divino, mas pelos próprios 

homens. Para Rousseau, apenas ele próprio sabe a verdade sobre si, logo precisa expor essa 

verdade na escrita, assumindo um pacto de honestidade com o leitor.  Sua  atitude moral, 

baseada na autenticidade e na sinceridade na escrita dos fatos, é mais importante do que o 

acesso à realidade objetiva. Rousseau ainda partia de um pressuposto de que era possível 

conhecer os homens e a si mesmo, demonstrando confiança na estabilidade e coerência do Eu.   

                                                

37 O pioneirismo de Misch é citado por Helmut Galle em sua tese de livre docência dedicada à discussão de 

diversos aspectos teóricos da autobiografia da Antiguidade à autoficção após 1989. Cf. GALLE, H. O gênero 

autobiográfico: Possibilidade(s), particularidades e interfaces. 2011. 281 f. Tese (Livre Docência). Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 
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Goethe, por sua vez, rejeita a ideia de confissão ainda presente em Rousseau. Para o 

escritor alemão, é praticamente impossível conhecer a si mesmo, a escrita autobiográfica seria 

apenas uma tentativa de compreensão, principalmente da face histórica do sujeito. Ou seja, a 

escrita autobiográfica se dedicaria a investigar as experiências vividas por um sujeito 

particular inserido em determinado tempo e lugar.  

De acordo com suas ideias da formação (“Bildung”), Goethe procurou 

exemplificar na sua própria vida o que já foi apresentado na forma do 

romance: como o indivíduo com sua enteléquia singular se 

desenvolve, em constante interação com seu ambiente histórico, para 

alcançar sua máxima realização. Esse modelo ambicioso implica, 

entre outras coisas, um alto grau de reflexão sobre as experiências e a 

necessidade de atribuir um significado à vida como um todo (que 

corresponde a esse indivíduo) e, por consequência, a todos os 

acontecimentos maiores e menores que se vinculam a essa vida. 

(GALLE, 2011, p. 41) 

 

Coetzee estabelece diálogo com esses autores fundadores da escrita de si, seja nos 

trabalhos acadêmicos ou nos literários, para refletir sobre essa herança cultural. Ao discutir os 

escritos de Agostinho, conforme comentamos, Coetzee se interessa em examinar como em 

Confissões já estava presente a ideia de que o importante não é a confissão do ato vergonhoso, 

mas o que está por trás dele. Em outras palavras, no movimento introspectivo, há sempre o 

desejo de revelar o que está encoberto. Ao analisar os escritos de Rousseau, por sua vez, o 

interesse do sul-africano volta-se aos impasses do empreendimento autobiográfico. De acordo 

com Coetzee, não basta a intenção de sinceridade ou o compromisso em dizer a verdade, o 

autobiógrafo também está engajado em como contar sua história de vida. O estudo sobre 

Agostinho e Rousseau contribuem para que Coetzee analise a estrutura confessional em 

ficções russas, comentando sobre a dificuldade de se colocar um ponto final na confissão em 

contexto secular. Para evitar o registro retrospectivo e a autorreflexão em espiral, como 

diagnosticou nos escritores russos, Coetzee busca outros caminhos em seu projeto 

autobiográfico. Talvez esses estudos tenham contribuído para a decisão de empregar a terceira 

pessoa do discurso e a escolha do tempo presente nas narrativas de Cenas da vida na 

província.   

Com relação a Goethe, não há menção ao autor nos ensaios de Coetzee dedicados à 

autobiografia. Entretanto, é do poeta alemão a epígrafe de Juventude: “Quem ao poeta quer 

entender/ a terra do poeta deve percorrer”. O subtítulo da trilogia indica a interação de um 

sujeito (uma vida) em seu ambiente histórico (província). Os três livros de Cenas da vida na 
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província retratam os anos de formação de um sujeito em um contexto específico: a África do 

Sul do apartheid entre os anos 1950 e 1975. Ao mesmo tempo que Coetzee se aproxima da 

ideia do sujeito histórico de Goethe, por outro lado, se distancia da ideia de formação. Em 

Juventude, por exemplo, o sujeito abandona a terra natal em busca do sonho de ser artista em 

Londres. Mas não cumpre sua aprendizagem nessa jornada, não se sente “em casa” no novo 

mundo, nem no antigo. A ânsia por experiências prevalece na narrativa, não as reflexões sobre 

as experiências. Dessa forma, com Juventude, objeto da nossa análise no capítulo 3, Coetzee 

também parece propor uma releitura do romance de formação na última década do século XX.  

Tanto a autobiografia quanto o romance lidam com a narração de experiências de vida. 

Ambos evoluíram concomitantemente e estão em constante transformação. Já no século 

XVIII o romance foi integrado ao cânone das formas literárias, enquanto a autobiografia foi 

considerada por muito tempo um subgênero da historiografia. Sua legitimação nos estudos 

literários ocorreria tardiamente. Se, nos primórdios, as duas formas narrativas estariam em 

polos distintos, ao longo do século XX e na contemporaneidade, os polos se aproximam no 

contexto de crítica à categoria do sujeito cartesiano.  

Na modernidade tardia, a concepção de um sujeito centrado, racional e consciente de 

si cai por terra. Não prevalece mais a ideia de que as identidades se unificam em torno de um 

“eu” coerente. O “eu”  assume diferentes identidades. É tão mutável quanto o mundo do seu 

entorno. A crítica ao sujeito cartesiano implica também a desconstrução da categoria de 

verdade.  

Desde que Nietzsche formulou sua crítica enfática de que a verdade 

não é mais do que “um exército volátil de metáforas, metonímias e 

antropomorfismos”, cujo teor ilusório apenas foi esquecido 

(NIETZSCHE, 1999, p. 880), os filósofos têm por repetidas vezes 

concluído que não se pode sustentar um conceito de linguagem 

correspondente a uma realidade – na verdade, uma correspondência 

entre afirmações e fatos. Tais conclusões têm sido ratificadas tanto 

pela Linguística quanto pelas neurociências. As correntes dominantes 

da epistemologia consideram que a realidade em si não é acessível à 

nossa consciência e que os signos convencionais da linguagem não 

podem referir-se a coisas do mundo exterior. (GALLE, 2006, p. 65) 

 

Essa crise do sujeito e da linguagem como representação do mundo exterior reverbera 

na forma romance, instaurando uma crise da objetividade literária, uma postura crítica em 

relação à representação ficcional realista. A fim de romper, no texto, a ilusão de reprodução 

fiel da realidade, os modernistas começam a interrogar os fundamentos do romance realista, 
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buscando novos tratamentos para a relação espaço-temporal e também para a voz narrativa. 

Se o narrador onisciente neutro em terceira pessoa é uma das bases para a construção da 

ilusão realista no romance, a opção pela voz narrativa em primeira pessoa pode desestabilizar 

os alicerces da narrativa realista. Mas não é apenas uma simples alteração de instância de 

enunciação; é a criação de uma voz original em que a própria primeira pessoa é vista com 

desconfiança. A nova instância narrativa questiona a própria narração, expondo os bastidores 

do romance.  

Uma das vozes mais representativas desse período e com maior alcance para a 

literatura contemporânea é a forjada pelo escritor irlandês Samuel Beckett, com seus 

narradores-narrados da trilogia francesa do pós-guerra formada por Molloy  (1951), Malone 

morre (1951) e O inominável (1953). Nessa trilogia38, Beckett ataca diferentes aspectos do 

romance realista (temporalidade, espacialização, constituição da voz narrativa, enredo e 

referencialidade), criando protagonistas que são seres errantes e/ou paralisados, sem laços 

sociais, que vivenciam experiências vazias. Em O inominável, Beckett parece implodir todas 

as convenções do romance, expressando nas últimas linhas o impasse da forma do romance 

após as duas grandes guerras: “[...] é preciso continuar, não posso continuar, vou continuar” 

(BECKETT, 2009, p. 185). 

De acordo com Anthony Cronin, Beckett representa o “último escritor”, um ícone da 

morte do modernismo e até mesmo da própria literatura. Já segundo Richard Begam, a ficção 

beckettiana encenaria o colapso e a dissolução das formas que tornaram possível o 

modernismo. Ele ainda vê O inominável como uma imagem do pós-modernismo. Para Peter 

Boxall, que traz essas duas visões na introdução de Since Beckett (2009), o autor de 

Esperando Godot não deve ser encarado como o representante do fim da literatura ou da 

morte do romance, mas como o autor que abre novas possibilidades literárias, influenciando 

diversos escritores contemporâneos, incluindo J.M. Coetzee39.  

Dentre os caminhos abertos por Beckett, talvez possamos apontar três aspectos 

recorrentes na configuração das narrativas contemporâneas: o caráter meta, a exploração do 

                                                

38 Essa trilogia é denominada pela crítica italiana Carla Locatelli (1990) como fase metanarrativa, na qual 

Beckett cria um narrador em primeira pessoa que autocorrói o próprio ato de narrar, já não mais apreendendo a 

realidade. São narrativas que se dobram sobre si e denunciam as convenções. 
39 O impacto da leitura dos romances de Beckett estão explícitos em Juventude (2002). O narrador interroga-se: 

“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?” (COETZEE, 2005, p. 170). No terceiro capítulo 

desta tese, voltaremos a esse tópico ao discutir o segundo livro da trilogia Cenas da vida na província.  
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hibridismo de gêneros e as investigações em torno dos limites do eu. Ao examinar a tendência 

autobiográfica do romance contemporâneo, Adriano Schwartz (2013) associa a emergência 

desse fenômeno literário aos eventos ocorridos na Segunda Guerra Mundial. Também aponta 

a trilogia beckettiana dos anos 1950 (Molloy, Malone morre e O inominável) como um 

momento de corte para a nova configuração do romance:  

Ali, a experiência modernista é levada ao extremo, a uma espécie de 

marco regulatório final, a partir do qual seria preciso retroceder se se 

quisesse continuar. Se o homem encolhera, se a humanidade atingira o 

fundo do poço, talvez esse retorno, esse recomeço, passasse por um 

olhar ficcionalizado para a própria história pessoal, para a constituição 

contraditória e incerta desse único sujeito que talvez se possa conhecer 

e desconhecer minimamente, o pequeno eu. (SCHWARTZ, 2013, p. 

86) 

 

Coetzee, profundo conhecedor da obra beckettiana, em entrevista a Attwell (1992), 

questiona-se sobre a viabilidade do romance após a renovação experimental de Beckett. De 

acordo com o escritor sul-africano, o romance “anti-ilusionista”, aquele que surge em 

oposição ao realismo e exibe suas próprias convenções, representa uma fase da história do 

romance. O que lhe interessa é saber: o que vem depois desta ficção?   

Essa inquietação movimenta a escrita literária e acadêmica de Coetzee. Como ensaísta, 

debruça-se sobre autores fundamentais da história do romance, como Defoe, Richardson, 

Flaubert, Goethe, Dostoiévski, Kafka e Beckett, dedicando especial atenção ao estudo dos 

dois últimos escritores. Na ficção, Coetzee mobiliza explícita e implicitamente essa herança 

cultural do romance europeu. Alude à origem do romance, por exemplo, com Foe (1986), 

uma releitura da história de Robinson Crusoé, de Daniel Defoe. Já em O mestre de 

Petersburgo (1994), em diálogo com Os demônios (1872), transforma o escritor russo Fiódor 

Dostoiévski em personagem do enredo. Nas duas obras, reinventa acontecimentos anteriores à 

composição dos dois romances que servem de intertexto. Segundo Attwell, essa relação entre 

Coetzee e seus antecessores europeus é um caminho profícuo a ser explorado dentro do 

escopo crítico voltado ao estudo da obra do sul-africano, uma vez que o autor de Desonra 

repensa essa cultura do romance e o legado modernista no contexto pós-colonial na África do 

Sul. Também podemos acrescentar que Coetzee revisita a tradição das escritas do eu, 

seguindo esse duplo movimento: o diálogo com a cultura literária europeia e a formação de 

um sujeito-escritor na África do Sul do apartheid.  
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1.3.1 A autobiografia por Lejeune e Paul de Man 

 

Em resposta à crise do sujeito, à crise da representação e à própria crise da ficção, 

muitos discursos literários do pós-Segunda Guerra Mundial voltam-se à própria experiência 

do autor. Torna-se recorrente a interpenetração entre ficção e autobiografia, bem como as 

sistematizações sobre a autobiografia e depois sobre a autoficção.  

Uma das principais referências da teoria da autobiografia é o crítico francês Philippe 

Lejeune. Em 1975, ele publicou o ensaio seminal Le pacte autobiographique, com o propósito 

de legitimar o gênero e entender seu funcionamento, a partir de um inventário de textos 

autobiográficos, procurando a distinção entre autobiografia e romance. Para o crítico francês, 

a autobiografia é definida como uma “narrativa retrospectiva em prosa que uma pessoa real 

faz de sua própria existência, quando focaliza sua história individual, em particular a história 

de sua personalidade” (LEJEUNE, 2008, p. 16). Nessa definição, entram em jogo elementos 

pertencentes a quatro categorias diferentes, conforme o quadro a seguir: 

 

CATEGORIA FORMA DA 

LINGUAGEM 

ASSUNTO 

TRATADO 

SITUAÇÃO 

DO AUTOR 

POSIÇÃO 

DO 

NARRADOR 

ELEMENTOS a) Narrativa,  

b) Em prosa. 

Vida 

individual, 

história de 

uma 

personalidade 

Identidade do 

autor (cujo 

nome remete a 

uma pessoa 

real e à do 

narrador) 

a) Identidade 

do narrador e 

do personagem 

principal 

 

b) Perspectiva 

retrospectiva 

da narrativa 
                                                                                              Fonte: LEJEUNE, 2008, p. 16 (adaptado).  

 

 

De acordo com Lejeune (2008), para ser autobiografia, o texto deve preencher ao 

mesmo tempo todas as condições indicadas em cada uma das quatro categorias. Também é 

preciso que haja relação de identidade entre autor, narrador e personagem. Esse é o critério 

definidor do gênero autobiografia e de todos os outros gêneros da literatura íntima. Embora o 

mais comum seja marcar a relação de identidade entre as três instâncias com o emprego da 

primeira pessoa, o estudioso francês comenta haver casos em que há o uso da terceira pessoa 

para falar de si, citando como exemplos: Comentários, de César, autobiografias religiosas 

antigas e o livro The education of Henry Adams, de Henry Adams. Segundo o crítico, o 
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emprego desse procedimento gera efeitos diferentes, podendo ser de contingência, de 

desdobramento e de distanciamento irônico.  

Como os autores citados por Lejeune, Coetzee, em sua trilogia Cenas da vida na 

província, opta pelo emprego da voz em terceira pessoa, quebrando assim o princípio da 

autobiografia clássica em primeira pessoa e criando certa distância entre narrador e 

protagonista, como se fossem duas identidades distintas. O escritor sul-africano, em sua 

releitura do gênero, também escreve sua narrativa com uma perspectiva retrospectiva. Em 

Infância e Juventude, os fatos são narrados no tempo presente. Na trilogia, Coetzee não só 

desvia das condições apontadas por Lejeune em sua teoria sobre autobiografia, como também 

promove um pacto bastante distinto daquele definido pelo teórico francês.  

De acordo com Lejeune, o pacto autobiográfico reside no reconhecimento da 

identidade do nome próprio. No texto, essa identidade é composta pela confluência de três 

instâncias: autor, narrador e protagonista. O nome próprio assim é a “única marca no texto de 

uma realidade extratextual indubitável, remetendo a uma pessoa real, que solicita, dessa 

forma, que lhe seja, em última instância, atribuída a responsabilidade da enunciação de todo o 

texto escrito” (LEJEUNE in NORONHA, 2014, p. 23). 

Em outras palavras, na autobiografia, o escritor sugere ao leitor que há coincidência 

entre quem escreve e aquele que vivencia os acontecimentos narrados, de modo a firmar um 

contrato de leitura. O nome próprio é o elemento essencial do contrato de leitura firmado 

entre leitor e escritor. Esse contrato determina o modo de leitura do texto. O autor pode firmar 

no prefácio, por exemplo, seu compromisso em narrar sua própria história de vida.  

Para Lejeune, então, o gênero autobiografia é um gênero contratual. Sua definição está 

centrada não em estruturas internas do texto, mas no contexto de recepção, nas posições do 

autor e do leitor. Ele considera o horizonte de expectativa em relação a um texto a partir do 

consenso de uma comunidade histórica sobre sua modalidade: autobiografia ou ficção. O 

autor configuraria assim seu texto de modo que o leitor aceite o pacto proposto. No pacto 

romanesco, não costuma haver identidade entre o autor, o narrador e o herói. O nome do 

personagem costuma ser diferente do nome do autor. A narrativa geralmente é atribuída a um 

narrador fictício. Já a natureza da “ficção” pode ser indicada na capa ou na folha de rosto. 

Desse modo, no pacto romanesco, estabelece-se um contrato no qual a autor assume que está 

inventando e o leitor finge acreditar. Já a autobiografia, além da coincidência da identidade do 

nome entre autor, narrador e personagem, de acordo com o crítico francês, implica ainda um 

pacto referencial, implícito ou explícito.  
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Em oposição a todas as formas de ficção, a biografia e a autobiografia 

são textos referenciais: exatamente como o discurso científico ou  

histórico, eles se propõem a fornecer informações a respeito de uma 

“realidade” externa ao texto e a se submeter portanto a uma prova de 

verificação. Seu objetivo não é a simples verossimilhança, mas a 

semelhança com o verdadeiro. Não o “efeito de real”, mas a imagem 

do real. (LEJEUNE in in NORONHA, 2014, p. 36) 

 

Como mencionamos anteriormente, na troca de correspondência entre Coetzee e seu 

editor britânico sobre a publicação de Juventude, o autor expressa seu desejo por um pacto 

ambíguo com o leitor. Ao editor, Coetzee confessa que não deseja assumir compromisso com 

qualquer “realidade” externa. Mas também não aceita que o livro seja tratado apenas como 

ficção nos materiais de divulgação.  

Contudo, é preciso verificar como essa opção se configura nos elementos paratextuais 

do livro e no próprio texto, o que analisaremos mais detidamente nos próximos capítulos. Por 

enquanto, cabe sinalizar que os elementos paratextuais (textos de orelha e quarta capa) da 

trilogia, geralmente, não determinam o contrato de leitura, mantendo a ambiguidade solicitada 

pelo autor. O leitor também entra no primeiro capítulo de Infância sem pistas do modo de 

leitura. Não há qualquer compromisso explícito do autor em narrar sua própria história de 

vida. Em um primeiro momento, o leitor pode considerar ter em mãos um romance sobre um 

garoto que vive com os pais em Worcester. No momento da publicação das duas primeiras 

obras da trilogia, não havia muita informação biográfica sobre o autor para verificação do 

leitor. Esse cenário mudaria com a publicação da biografia sobre Coetzee escrita por 

Kannemeyer (2013). A partir de então foi possível observar algumas distorções factuais 

promovidas por Coetzee na trilogia.   

Por outro lado, o leitor de Infância perceberá o homonimato autor-narrador-

personagem no capítulo 13 da primeira obra da trilogia. Também pode concluir que Juventude 

é a continuidade das Cenas da vida na província, se conhecer o livro anterior. Mas, em Verão, 

esse pacto ambíguo presente nas duas primeiras obras da trilogia ganha mais um realce: o 

caráter irônico. A obra parte do pressuposto da morte de John Coetzee. Esse pressuposto logo 

cai por terra, uma vez que o leitor sabe que o autor está vivo e publicando essa obra.   

Durante as análises das obras, observaremos a construção do pacto proposto por 

Coetzee na trilogia Cenas da vida da província. Já comentamos neste capítulo a preferência 

do escritor por contratos ambíguos com o leitor, explicitada na carta com o editor britânico, e 

também conhecemos sua posição crítica em relação ao pacto de Lejeune, especialmente na 



48 

 

 

 

 

 

entrevista a Attwell (2006), ao defender a liberdade do escritor em rever e renegociar os 

pactos com os leitores. Nessa mesma conversa, Coetzee ressalta que não considera as 

definições de gênero um conceito refinado. Essa colocação se aproxima da visão defendida 

por Paul de Man, teórico literário da Universidade de Yale, no ensaio  “Autobiography as De-

facement” (1979). 

Publicado quase na sequência do ensaio de Lejeune sobre o pacto autobiográfico, o 

ensaio de Paul de Man critica o tratamento da autobiografia como um gênero literário dado 

pelo crítico francês.   

Tanto empírica quanto teoricamente, a autobiografia se presta mal a 

uma definição genérica, cada exemplo específico parece ser uma 

exceção à norma, as próprias obras parecem sempre obscurecer-se em 

gêneros vizinhos ou mesmo incompatíveis e, talvez o mais revelador 

de tudo, as discussões de gênero, que podem ter um valor heurístico 

tão poderoso no caso da tragédia ou do romance, permanecem 

terrivelmente estéreis quando está em jogo a autobiografia. (DE 

MAN, 2012, p. 4) 

 

O ensaio pode ser dividido em dois momentos. Na primeira parte, o professor norte-

americano coloca em xeque dois aspectos da teoria de Lejeune: o pacto de referencialidade e a 

questão da identidade da autobiografia. Na segunda parte, o enfoque é na análise da série de 

textos de William Wordsworth, a partir da qual De Man explicita sua concepção da 

autobiografia como uma figura de leitura.  

 Com o objetivo de se contrapor à sistematização de Lejeune, Paul de Man questiona 

se a autobiografia depende de “eventos reais e potencialmente verificáveis de um modo 

menos ambivalente do que a ficção” (p. 4). O teórico norte-americano defende que há certa 

indiscernibilidade entre fato e ficção, uma vez que a representação sempre pressupõe um 

modo de figuração.  

Ainda de acordo com De Man, o escritor compõe sua autobiografia dominado pelas 

exigências das técnicas da construção de um autorretrato e determinado pelos recursos do seu 

meio, o que implicaria não apenas a infração com a realidade exterior, como também a 

seguinte inversão: a vida produz a autobiografia, assim como o projeto autobiográfico pode 

produzir e determinar uma vida. Essa afirmação de De Man dialoga com a posição exposta 

por Coetzee na palestra sobre Rousseau, na qual o escritor sul-africano coloca ênfase no 

processo de escrita para pensar a questão da verdade na autobiografia. Já a inversão sugerida 

por De Man ressoa nas seguintes frases de Coetzee em Doubling the Point: “enorme 
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empreendimento autobiográfico de escrita que preenche uma vida” (p. x)  e  “toda escrita é 

autobiográfica”. (p. 17)40   

Da crítica ao pacto referencial na autobiografia, derivam também os argumentos de De 

Man contra o conceito do nome próprio empregado por Lejeune. Para o crítico norte-

americano, a sustentação da coincidência das identidades de autor-narrador-personagem é 

questionável. O nome na capa no livro não necessariamente pode corresponder a uma 

identidade ontológica; a assinatura do livro não se relacionaria com a veracidade das ações da 

personagem, apenas daria ao contrato uma autoridade legal. Segundo o crítico, não há 

garantias de que o sujeito “contratual” corresponda à identidade da voz que narra a 

autobiografia. Também não há certeza de que essa voz articulada no texto é a voz de um 

sujeito, pois o autobiógrafo pode fingir a voz que representa a sua vida, como se estivesse 

morto. A voz do texto já não seria assim mais a do sujeito que continua vivendo, mas de um 

outro. Nesse ponto, há a coincidência com a visão de Coetzee de que a autobiografia é uma 

“outro-biografia”, ou seja, quando o sujeito histórico procura colocar-se na escrita o que 

emerge é uma espécie de substituto desse eu. Há sempre um grau de ficcionalização (“All 

versions of the I are fictions of the I”) e a impossibilidade de se chegar ao eu primordial (“The 

primal I is not recoverable”). Essa ideia da ficcionalização do eu será bastante focalizada 

literariamente em Verão, como discutiremos no capítulo 4.  

Retomando o ensaio “Autobiography as De-facement”, apontadas as críticas a 

Lejeune, Paul de Man conclui que a autobiografia não seria um gênero literário, mas uma 

figura de leitura ou de entendimento que ocorre, em algum grau, em todos os textos.  

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 os sistemas textuais conformados por substituições 

tropológicas. (DE MAN, 2012, p. 5) 

 

Em sua concepção, a autobiografia seria uma tentativa de autorretrato na escrita, 

porque, na verdade, o texto acaba se configurando como um jogo de máscaras, no qual o autor 

consegue comunicar apenas a impossibilidade de revelar sua face. A autobiografia funcionaria 

como prosopopeia, que “é o tropo da autobiografia, com a qual o nome de alguém [...] é 

tornado inteligível e memorável como uma face. Nosso tópico lida com pôr e depor faces, 

                                                

40  [“massive autobiographical writing-enterprise that fill a life” e “all writting is autobiography 



50 

 

 

 

 

 

com figurar [face] e desfigurar [deface], figura, figuração e desfiguração” (DE MAN, 

maio/2012, p. 9). Essa ideia da autobiografia como figuração e desfiguração de faces parece 

dramatizado em Verão, obra em que Coetzee traz para o primeiro plano os bastidores da 

confecção de uma biografia e as diferentes versões das fontes sobre o biografado, como 

analisaremos adiante.  

Embora Coetzee se aproxime de algumas concepções de Paul de Man, seu projeto 

autobiográfico não sugere um simples jogo de máscaras na escrita, nem um texto 

ensimesmado em si mesmo. Além de apontar para questões da linguagem e da constituição do 

sujeito na e pela escrita, a trilogia situa o protagonista em uma condição histórica e política 

bem específica: a África do Sul do apartheid. O modo como Coetzee formaliza e 

problematiza esse contexto deve ser considerado na leitura das três obras.   

Se Lejeune ajuda a discutir o tipo de pacto proposto em Cenas da vida na província, 

Paul de Man fornece algumas chaves de entrada para analisar as distorções promovidas por 

Coetzee no autorretrato de si, especialmente na obra que encerra a trilogia. Assim as 

considerações tanto de Lejeune quanto de De Man contribuem para refletir sobre um exemplo 

literário específico, apontado para os limites das sistematizações, quando está em foco um 

projeto de cunho autobiográfico cujo pressuposto é justamente trabalhar com as 

desestabilizações das noções de gênero e dos pactos literários.  

 

 

1.3.2 Autoficção, novo ato da tradição da escrita do eu  

 

Prosseguindo em nosso estudo sobre a tradição da escrita de si, um novo ato dessa 

história é o surgimento do termo autofiction (autoficção), criado por Serge Doubrovsky em 

1977, na quarta capa do livro Le Fils [O Filho]. A partir de então, o neologismo foi sendo 

apropriado por escritores para definir suas próprias obras, pela mídia para abordar essa 

produção e também pelo espaço acadêmico, que passou a investigar a autoficção como 

categoria conceitual.  

O percurso da autoficção de neologismo a categoria conceitual nos estudos literários 

de origem francófona foi traçado, em 1992, pelo próprio Philippe Lejeune. Na abertura do 

colóquio Autoficções&cia, realizado na Universidade de Nanterre, ele estabeleceu essa 

trajetória em cinco atos. Ao contrário do que se poderia supor, o primeiro ato não se situa em 

1977, mas em 1973 quando o próprio Lejeune, no ensaio O pacto autobiográfico, sistematiza 
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a distinção entre autobiografia e romance em um quadro. Nesse quadro de dupla entrada, ele 

cruza dois elementos: o tipo de pacto assumido pelo autor (romanesco/nada/autobiográfico) e 

o nome dado pelo autor ao personagem (diferente do seu/nenhum/seu próprio nome).  O 

cruzamento dessas variáveis gera nove casas. São três casas com exemplos de autobiografia, 

outras três casas são casos de romance. Há ainda uma casa indeterminada e duas casas 

contraditórias/cegas. Uma dessas casas cegas é gerada na combinação da homonímia entre 

autor e personagem e o pacto romanesco. O resultado dessa combinação seria um texto 

contraditório que não seria lido nem como autobiografia, nem como romance. Ao procurar 

obras para exemplificar essa casa vazia, Lejeune não as encontrou. O que não significava que 

não pudessem existir ou vir a existir exemplos correspondentes às condições descritas pelo 

crítico.  

É essa casa aparentemente vazia que foi ocupada por Serge Doubrovsky. O romancista 

francês escreveu uma narrativa de caráter pessoal, na qual o personagem tinha seu próprio 

nome. O escritor não declarava ser uma autobiografia. Na verdade, na quarta capa, ele 

assumia o estatuto indeciso da obra, criando o neologismo (segundo ato).   

Ficção, de acontecimentos e de fatos estritamente reais; se preferirem, 

autoficção, por ter-se confiado a linguagem de uma aventura à 

aventura da linguagem, avessa ao bom comportamento, avessa à 

sintaxe do romance, tradicional ou novo. (DOUBROVSKY in 

NORONHA, 2014, p. 23) 

 

O terceiro ato da trajetória da autoficção situa-se em 1984, quando o termo ganha um 

verbete na Encyclopedia universalis escrito por Jacques Lacarme. Trata-se de um 

reconhecimento do neologismo com um mapeamento histórico dessa prática de escrita. No 

entanto, de acordo com Lejeune, essa tentativa acabou por afrouxar tanto a definição de 

autobiografia quanto a de autoficção.  

O estudo de referência sobre a autoficção só surgiria em 1989, com a tese de 

doutorado de Vicent Colonna, depois publicada em livro: Autofictions et autres mythomanies 

littéraires (2004). Com essa pesquisa (quarto ato), segundo Lejeune, há uma primeira 

definição de autoficção: “é uma obra literária através da qual um escritor inventa para si uma 

personalidade e uma existência, embora conservando sua identidade real (seu nome 

verdadeiro)” (LEJEUNE in NORONHA, 2014, p. 26). 

Para Lejeune, em sua retrospectiva, o quinto ato era justamente o colóquio de 1992, 

organizado por Doubrovsky. O evento reunia diversos pesquisadores e escritores divididos 
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entre aqueles que acreditavam na autoficção e aqueles que não. O autor de O pacto 

autobiográfico conclui seu texto de abertura do colóquio, afirmando que a autoficção se 

tornou uma palavra catalisadora que suscita questões no debate contemporâneo.   

Desde essa primeira retrospectiva sobre a autoficção, outros atos foram se somando à 

peça inicial desenhada por Lejeune.  Phillipe Gasparini, no livro Autofiction: Une aventure du 

language (2008), por exemplo, define algumas características da autoficção. Resumidamente, 

são elas: identidade explícita entre os nomes do autor e do personagem-narrador; 

reconfiguração do tempo linear (predomínio do fragmento e inversões cronológicas); objetivo 

expresso, pelo narrador, de narrar fatos reais e de revelar sua interioridade.  

Também é Gasparini, no texto Autoficção é nome de quê?, apresentado em 2009 na 

Universidade de Lausanne, a crítica de que a autoficção se tornou o nome de  todos os tipos 

de textos em primeira pessoa. “Funcionando como um ‘arquigênero’, ele subsume todo ‘o 

espaço autobiográfico’: passado e contemporâneo, narrativo e discursivo, com ou sem 

contrato de verdade” (in NORONHA, 2014, p. 214). O termo também passa a ser empregado 

para além do campo literário, designando filmes, espetáculos e obras de arte contemporânea.  

Procurando compreender o que abrange o termo “autoficção” no campo literário, 

Gasparini distingue três tipos de ficcionalização do vivido. De acordo com o professor, há a 

ficcionalização inconsciente, marcada por distorções, esquecimentos, seleção, comum a 

qualquer reconstituição narrativa. Outra categoria é a autofabulação que projeta o autor em 

situações imaginárias e fantásticas. Nesse tipo de narrativa, o leitor desconfia de que a história 

não ocorreu. Já no terceiro tipo, a autoficção voluntária, o leitor pode ser enganado, pois a 

narrativa passa voluntariamente da autobiografia à autoficção. Para esse caso, ele considera 

apropriado o uso do termo autoficção.  

Quanto à questão do contrato de leitura, para o estudioso, há apenas três possibilidades 

pragmáticas: 1) o contrato de verdade, que rege a comunicação referencial, do qual depende a 

autobiografia; 2) o contrato de ficção que rege o romance; e 3) a associação entre os dois 

contratos, na qual se baseia a estratégia de ambiguidade do romance autobiográfico.  

Para alguns estudiosos, o aspecto dominante da autoficção é a indiscernibilidade do 

texto quanto ao modo de leitura, sugerindo assim um pacto próprio da autoficção. Gasparini 

demonstra discordância dessa posição. Para ele, a autoficção não propõe um novo tipo de 

contrato.  
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Certos textos classificados como autoficções são lidos como 

autobiografias, ou pedaços de autobiografias, outros são lidos como 

romances, principalmente aqueles que se apresentam visivelmente 

como autofabulações. A maioria deles desenvolve estratégias de 

ambiguidade que os inscrevem na tradição do romance autobiográfico, 

mesmo se o herói-narrador tem o nome do autor, pois essa homonímia 

funciona somente como um indício suplementar de referencialidade, 

suscetível de ser contrabalançado por indícios de ficcionalidade 

igualmente convincentes. (GASPARINI in NORONHA, 2014, p. 204)  

 

Na opinião de Gasparini, “o termo autoficção deveria ser reservado aos textos que 

desenvolvem, em pleno conhecimento de causa, a tendência natural a se ficcionalizar, própria 

à narrativa de si” (p. 217). Contudo, do ponto de vista pragmático, ele defende que os textos 

chamados de autoficcionais são romances autobiográficos, baseados em um duplo contrato de 

leitura.  

O teórico ainda ressalta que sob o leque do nome “autoficção” há diversos tipos de 

histórias pessoais que manifestam uma nova concepção do eu e sua expressão. É um termo 

que também representa uma mutação cultural: a valorização da escrita do eu não só no campo 

literário, como em vários campos. Segundo Gasparini, nessa trajetória de legitimação no 

campo literário, a escrita do eu se transformou, guardando pouca relação com a autobiografia 

praticada no passado. “Hoje tem-se a consciência de que relatar sua vida é construir um 

roteiro tributário de modelos culturais” (p. 215).  

Diante desse fenômeno cultural, uma pergunta recorrente nos estudos literários é se a 

autoficção seria um novo gênero literário ou uma derivação contemporânea do romance 

autobiográfico. O debate é extenso, com muitos desdobramentos para a defesa de cada uma 

das posições. No escopo deste trabalho, não cabe tomar partido nessa discussão, nem 

recuperar as sistematizações e os argumentos oriundos de cada lado. O fato é que a autoficção 

se tornou uma categoria conceitual. E o conceito pode ser operacional para a leitura da trilogia 

Cenas da vida na província, justamente, porque a partir de uma obra concreta é possível 

buscar os limites dos conceitos e observar como o escritor dialoga com os modelos culturais 

disponíveis. 

No caso das três obras de Coetzee, o primeiro aspecto que não faz jus às 

sistematizações acerca da autoficção é a escrita em primeira pessoa. A trilogia são ficções de 

si. Há identidade explícita entre os nomes do autor e do protagonista, mas o relato não ocorre 

na primeira pessoa. Com relação à reconfiguração do tempo linear, observamos a tendência ao 

fragmento em Infância e Verão, mas não encontramos inversões cronológicas nas narrativas 
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dos três livros. Quanto ao objetivo expresso, pelo narrador, de narrar fatos reais, esse 

propósito não é explicitado. Se considerarmos o tipo de contrato de leitura proposto na 

trilogia, ele seria regido por duplo contrato: o de verdade e o de ficção, prevalecendo a 

ambiguidade. O pacto de referencialidade é negado, mas há semelhanças entre a história e 

fatos da vida de Coetzee. Esses são só alguns aspectos que podem ser problematizados nas 

análises das obras a serem realizadas nos próximos capítulos, nos quais também 

apresentaremos o estatuto dado à obra pelos principais críticos coetzeeanos.  

Essas sistematizações de Lejeune, Paul de Man, Doubrovsky e Gasparini em torno da 

escrita do eu, portanto, propiciam pensar sobre um caso particular, a trilogia Cenas da vida na 

província. Trata-se de verificar quais problemas teóricos o corpus impõe e de apropriar-se dos 

conceitos para analisar as questões próprias da obra, escapando de um exercício de simples 

catalogação do que se encaixa ou não em determinado conceito. Pelo contrário, o intento é 

propor uma leitura cerrada da trilogia coetzeeana, compreendendo sua especificidade dentro 

da poética do escritor e do debate sobre o fenômeno autobiográfico na literatura 

contemporânea. Passemos então para a constituição da voz narrativa em Infância. 
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2. IMAGENS DO EU SUL-AFRICANO EM INFÂNCIA 
 

 

 A fotografia é lida, justificadamente, 

como o registro de alguma coisa que de fato 

aconteceu. [...]A história em que esse momento 

está incluído pode ser fictícia.1  

 

 

Ponto de partida da trilogia de ficção autobiográfica, Boyhood: Scenes from provincial 

life (1997) apresenta episódios da vida de um garoto sul-africano. No início da narrativa, ele 

está com dez anos de idade e acaba de se mudar para a cidade rural de Worcester, na África 

do Sul. Acompanham-se suas experiências em casa, na escola e sua percepção da nova 

comunidade. A narrativa compreende cerca de três anos da vida do menino, mostrando ainda 

seu retorno à Cidade do Cabo. Sua família nuclear é formada pelo pai, Jack, pela mãe, Vera, e 

pelo irmão menor. São de origem africânder2 e pertencem à classe média. O pai é advogado 

formado, mas trabalha como contador, e a mãe ficou um ano na universidade e agora cuida 

dos filhos. Quem conta essa história é um narrador em terceira pessoa que se refere ao 

protagonista, a princípio, como ele. O nome desse personagem só é revelado na metade da 

narrativa. Isso ocorre no capítulo 11, de um total de dezenove, quando o menino é chamado 

de John pelo tio ao visitar a fazenda do avô paterno Coetzee. Dessa forma, o autor explicita a 

evocação do próprio passado como matéria-prima para a elaboração dessa narrativa.   

Ao recuperar os fatos vividos na infância, Coetzee evita a expressão do “eu”. Não 

relembra a trajetória usando um narrador em primeira pessoa, como é comum nas 

autobiografias e em textos memorialísticos, mas adota um narrador em terceira pessoa que 

não participa da ação narrativa. É um narrador bastante próximo ao ponto de vista do 

protagonista infantil e que conhece intimamente esse personagem. Essa estratégia narrativa  

cria um distanciamento em relação à criança e à matéria narrada de teor autobiográfico.  

                                                

1  COETZEE, J.M. “Arthur Miller, Os desajustados”. In: Mecanismos internos, São Paulo: Companhia das 

Letras, 2010, p. 272. No original: “the photograph is read, and justifiably so, as a record of something that really 

happened […] story in which the moment is embedded may be a fiction” (Inner Workings, 2008, p. 226). 
2 Os descendentes dos holandeses que chegaram ao Cabo das Tormentas no século XVII se autodenominavam 

bôeres. O grupo ainda incluía colonos calvinistas da Alemanha, da França e da Dinamarca. Eles iniciaram sua 

ocupação do território sul-africano a partir da atual Cidade do Cabo e expandiram seu domínio para o interior do 

país. Como justificativa para a tomada dos territórios e escravidão dos povos autóctones, disseminavam a ideia 

de que as terras africanas eram prometidas por Deus a eles. Posteriormente, os descendentes desse grupo se 

denominaram africânderes.  
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Como sublinhou Kannemeyer (2013, posição 9844), Coetzee conscientemente, com 

esse artifício, está escrevendo contra a tradição autobiográfica e também contra certa visão de 

infância de textos memorialísticos. Não há nostalgia sobre esses anos de formação do garoto 

sul-africano em Infância. 

A infância, segundo a Enciclopédia das Crianças, é uma época de felicidade 

inocente, que se vive nas campinas entre flores e coelhos, ou junto à lareira 
absorto num livro de contos. É uma visão da infância totalmente alheia a ele. 

Nada do que vive em Worcester, em casa ou na escola, o faz pensar que a 

infância seja mais que uma fase de engolir a seco e suportar3. (Infância, 
2010, p. 16) 

 

Esse trecho do terceiro capítulo apresenta o estilo conciso e seco do narrador em 

terceira pessoa, anunciando também traços desse período formativo do garoto John. A 

passagem ainda resume os principais espaços onde se situam os episódios: a cidade de 

Worcester, a casa e a escola. Porém, há a omissão de um espaço caro ao protagonista: a 

fazenda do avô, o único lugar em que o menino experimenta algum sentimento de pertença, 

como discutiremos adiante.  

É nesses espaços que o personagem se relaciona com a família, os amigos e 

professores e com a comunidade em geral. No embate com esses grupos em meio às tensões 

do entorno, o retrato do menino vai se constituindo. Um dos traços bastante ressaltado pelo 

narrador é a identidade “diferente” do garoto. Ele acusa “os pais por não o terem criado como 

uma criança normal” (p. 114). Na conservadora comunidade de Worcester, os pais anglófilos 

exigem que os filhos falem inglês. Na época, imperava o costume de que famílias africânderes 

educassem seus filhos na língua africânder4. Os pais de John contrariavam outras expectativas 

sociais. Eram agnósticos, em uma comunidade branca cristã. Politicamente, o pai gostava do 

Partido Unido, que perdeu as eleições em 1947 para o Partido Nacional, que assume o poder e 

institui o regime segregacionista do apartheid5.  

                                                

3 “Childhood, says the Children’s Encyclopaedia, is a time of innocent joy, to be spent in the meadows amid 

butter cups and bunny-rabbits or at the hearthside absorbed in a storybook. It is a vision of childhood utterly 

alien to him. Nothing he experiences in Worcester, at home or at school, leads him to think that childhood is 

anything but a time of gritting the teeth and enduring”. (1997, p. 14) 
4 Também chamada de africânder e afrikaans, é uma das 11 línguas oficiais da África do Sul na atualidade. 

Oriunda do holandês do século XVII, com interferência de línguas crioulas e do inglês, foi uma língua falada até 

meados do século XIX. Em 1875, foram publicados os dicionários e as primeiras gramáticas em africânder, a fim 

de fixar um padrão escrito para a língua. Em 1925, a língua africânder alçou a condição de idioma oficial.  
5 Apartheid (termo africânder, em português, “separação”) refere-se ao sistema político-jurídico baseado na 

segregação racial que vigorou na África do Sul entre 1948 e 1994.  
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Em Infância, a palavra apartheid não é mencionada nenhuma vez. No entanto, a partir 

do ponto de vista do protagonista infantil, de relatos descontínuos e fragmentados da vida do 

menino, os impactos do regime segregacionista nos âmbitos coletivo e individual ganham 

grande relevo.  

As primeiras recepções críticas de Infância voltam-se justamente ao modo como 

Coetzee lida com a matéria da experiência sul-africana dos primeiros anos do apartheid. No 

jornal Cape Times, em 21 de novembro de 1997, Karen Rutter destaca que o autor apresenta, 

por meio dos olhos de uma criança, observações afiadas sobre classe, gênero e história. Já 

Ronald Wright, no suplemento Times Literary, em 9 de janeiro de 1998, elogia a técnica 

narrativa do autor, o modo como transmite o deslocamento da criança solitária em seu 

ambiente. Para o escritor John Banville, em resenha sobre Infância no The New York Review 

of Books, em 20 de novembro de 1997, Coetzee consegue tratar desse contexto histórico de 

maneira concentrada, equilibrada e intensamente mediada, destacando que o escritor é bem-

sucedido ao lidar tanto com a “maldição quanto com a benção” que é para um artista viver 

“nos tempos interessantes de um regime totalitário”. No caso de Coetzee, o resenhista avalia 

que seus livros não dependem do conhecimento do leitor sobre onde e em que circunstâncias 

foram escritos.  

Embora não condicione sua compreensão a um conhecimento prévio sobre a situação 

sul-africana, Infância lida com uma matéria bem específica: os primeiros anos de 

implementação do apartheid na África do Sul. O conhecimento dessa matéria é fundamental 

para analisar a figura da criança e acompanhar a descrição do ambiente em que ele constitui 

sua personalidade.  

 O título e o subtítulo apontam para esse duplo movimento da obra. Infância refere-se 

aos anos de formação do protagonista John Coetzee. O título remete à trilogia fictícia de 

Tolstói: Infância (1852), Adolescência (1854) e Juventude (1857), ancorada na realidade russa 

e em episódios autobiográficos do escritor, assim como a primeira obra da trilogia está 

enraizada em memórias pessoais e na realidade sul-africana. O subtítulo Scenes from 

provincial life refere-se à comunidade em que o protagonista cresce. Emprestado do livro 

homônimo de William Cooper, publicado em 1950, o subtítulo dialoga ainda, conforme 

destacou Attwell (2006, p. 32), com o subtítulo do romance Madame Bovary: Moeurs de 

province [Os costumes da província]. Se Gustave Flaubert escolhe Bovary para discutir como 

os pequenos adultérios fizeram parte do modo de vida na província, Coetzee explora, nos 
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textos da trilogia, como a brutalidade circundante altera uma existência em particular e se 

dissemina culturalmente em diversas esferas sociais. 

Na primeira obra da trilogia, Coetzee faz a descrição do menino, na transição entre a 

infância e a adolescência, que vive na “província” da África do Sul (o termo ganha novas 

camadas de significação na continuidade da trilogia). Na concepção da obra, há o interesse em 

investigar as consequências desse contexto na construção de uma personalidade. Nos 

cadernos de esboço de Infância, Coetzee anota: “Deformação. Minha vida deformada, ano 

após ano, pela África do Sul6” (Coetzee Paper, Boyhood, 11 maio 1993).  

Como discutimos no primeiro capítulo, o primeiro impulso da escrita costuma ser 

bastante pessoal, mas esse conteúdo vai sendo trabalhado esteticamente até se tornar mais 

impessoal, a partir da experimentação literária, seja da voz narrativa, seja da configuração 

temporal, por exemplo. Em Infância, a narração é em terceira pessoa, com a alternância muito 

sutil do ponto de vista da criança e da consciência narrativa mais madura que a criança 

narrada. Muitas percepções sobre o entorno são do menino na tentativa de compreensão 

daquele universo e na busca de sua identidade. Em outros momentos, domina a voz seca e 

distante do narrador sobre eventos e memórias, não declarados como seus. Narrador este 

então que remete à figura do escritor. Nascido em 1940, Coetzee vivenciou a experiência de 

crescer nos anos de implementação do apartheid, mas escolhe falar de si como se fosse outro, 

criando assim o que denomina autregrafia/outrografia.  

Com Infância, Coetzee revisita seus anos de formação na África Sul, expondo a 

relação conflituosa com seu país natal. Ao resenhar o romance O engate (2001), de Nadime 

Gordimer, Coetzee comenta que a personagem Julie está cansada da África do Sul, “cansada 

do profundo desgaste diário que um país com uma história de espoliação e violência, além dos 

desalentadores contrastes entre a pobreza e a prosperidade, impõe a uma consciência moral7” 

(Mecanismos internos, 2011, p. 296). No texto, o resenhista considera pouco crível esse 

cansaço em alguém jovem, mas fácil de acreditar em alguém da geração de Gordimer. 

Coetzee é da geração dessa escritora sul-africana, também branca e de origem africânder. 

Como no romance de Gordimer, na trilogia coetzeeana, os sentimentos entre escritor e sua 

                                                

6 “Deformation. My life as deformed, year after year, by South Africa.” (COETZEE apud ATTWELL, 2015, p. 

4) 
7 “[...] tired of the daily demands that a country with a centuries-long history of exploitation and violence and 

disheartening contrasts of poverty and affluence makes upon the moral conscience […]” (Inner Workings, 2007, 

p. 246) 
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criatura se misturam. Nas duas últimas obras da trilogia, esse cansaço predomina mais com o 

personagem já adulto.   

Em Infância, o sentimento predominante não é o cansaço, mas o medo do menino em 

relação ao ambiente. Ele tem pavor de apanhar na escola, de ser transferido para a escola 

africânder, de passar vergonha em público e muitos outros medos. São oferecidos ao leitor 

alguns indícios de que esses medos estão associados às mudanças pelas quais o país está 

passando com as leis do apartheid. Ou seja, em Infância, o leitor acompanha não só os 

primeiros anos de formação do protagonista, como também, por meio da percepção da 

criança, testemunha os impactos da instauração do novo regime no cotidiano de uma família 

branca africânder.  

Na trilogia, Coetzee não assume qualquer compromisso com a verdade histórica, mas 

não deixa de configurar um retrato do seu tempo e de seu país. Sobre seu projeto 

autobiográfico, afirma não reivindicar veracidade histórica. “A invenção foi usada 

livremente8” (COETZEE apud KANNEMEYER, 2013, posição 14340), complementa. Em e-

mail ao escritor e jornalista Tim Guest, datado de 16 de março de 2004, o autor expressa que 

lhe parece haver algo errado nesse critério de dizer a verdade e não poder inventar nada em 

autobiografias e em livros de memórias. Questiona a quem caberia atestar a verdade das 

memórias compartilhadas e também dos sentimentos evocados do passado.  

 Com o objetivo de acompanhar o modo como Coetzee lida com esse conteúdo do 

passado privado e histórico em Infância, interrogando o gênero autobiográfico, cabe analisar 

o uso da terceira pessoa na evocação das memórias. Como essa voz narrativa se constitui 

nessa tentativa de um autorretrato de si como outro e da captura de cenas de seu ambiente? 

Para isso, parece-nos produtivo relacionar a primeira narrativa da trilogia com algumas 

fotografias tiradas pelo próprio Coetzee entre 1955 e 1956, quando tinha entre 15 e 16 anos de 

idade, um período um pouco posterior ao narrado na ficção autobiográfica.  

As imagens do jovem fotógrafo podem ser lidas como a primeira tentativa de Coetzee 

de contar sua própria história e registrar visualmente uma crônica de sua época. Nos anos 

1950, a linguagem utilizada foi a fotografia. Décadas mais tarde, já com bastante domínio da 

arte da palavra, o escritor revisita sua história, seus anos de formação, para escrever seu 

projeto autobiográfico. É intrigante pensar que, quando estava escrevendo Infância, já um 

                                                

8 A have accordingly written two books of the memoir genre for which I claim no historical truthfulness and in 

which invention has been uses freely, rather than being kept at bay.  
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escritor aclamado com quase sessenta anos de idade, o autor não tinha à sua disposição essas 

imagens. As fotografias não fizeram parte do processo de composição da obra, nem integram 

a publicação final. Mas remetem muito diretamente aos episódios de Infância, propiciando 

aproximações com a narrativa e novas questões à leitura da obra.  

Guardadas por décadas, essas fotografias, boa parte ainda em negativos, só foram  

redescobertas em 2014, durante o processo de venda do apartamento do escritor na Cidade do 

Cabo. Esses materiais fotográficos foram entregues a Hermann Wittenberg, professor da 

Universidade de Western Cape, estudioso da transposição dos romances coetzeeanos para o 

cinema. Após organizadas, as cinquenta e oito imagens digitais e vinte e duas originais foram 

exibidas na exposição J.M. Coetzee: Photographs from Boyhood, no Museu Irma Stern, na 

Cidade do Cabo, entre novembro de 2017 e janeiro de 2018. Essas fotografias, acrescidas de 

outras não exibidas antes, foram publicadas no livro em 2020.   

Na introdução do livro J.M. Coetzee: Photographs from Boyhood, o professor da 

Western Cape conta que a primeira câmera de Coetzee foi um modelo spy camera, pequena e 

discreta. Só depois foi comprada uma Wega 35mm. “Foi quando eu comecei a tirar fotos mais 

seriamente”, comentou o escritor em entrevista a Wittenberg (2020, p. 172). Além de 

fotografar, o jovem se interessou pelo processo de revelação, aprendendo a técnica em manual 

da Kodak e colocando as lições em prática em um quarto escuro que montou em casa.   

Ao apresentar o conjunto de fotos do livro, o professor da Western Cape (2020, p. 24) 

destaca o desejo do jovem fotógrafo de experimentar as possibilidades da linguagem 

fotográfica. Há fotos tiradas com pouca luz, outras são experimentos com o uso do flash. Há 

ainda tentativas de registrar o movimento das pessoas e dos objetos, alterando a velocidade do 

obturador da câmera. Outras fotos demonstram a exploração dos processos químicos no 

momento da revelação ou o controle no tempo de exposição no quarto escuro.  

Na entrevista ao final do livro, Coetzee não consegue explicar o que o atraiu para a 

fotografia, apenas ressalta que era uma atividade típica masculina nos anos 1950 na classe 

média branca sul-africana, pois tinha certo prestígio cultural. Na escola, por exemplo, os 

garotos, como Coetzee, participavam de um clube de fotografia. Ao rememorar essa época, 

comenta que “imitava como podia o tipo de fotografias que via na Life e em outras revistas” 

(2020, p. 28), tendo especial interesse pelo fotojornalismo documental. 

Um número considerável das fotos da publicação faz parte desse impulso documental, 

focalizando cenas da África do Sul, seja nas ruas e no litoral da Cidade do Cabo, seja nas 

paisagens do interior do país. Outro conjunto de fotos são retratos da família, dos colegas e 
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professores da escola e autorretratos. Em menor número, na coletânea, encontram-se imagens 

que revelam o encanto do aspirante a fotógrafo pelo processo fotográfico. São imagens da 

própria câmera, dos materiais de revelação, do quarto escuro e fotos de fotos.  

Distantes no tempo, nas duas incursões na tentativa de contar a própria história, surge 

a inquietação de Coetzee em explorar a própria linguagem e seus recursos.  

Algumas das estratégias literárias autorreflexivas e metaficcionais que mais 

tarde se tornariam a marca registrada dos romances talvez sejam ensaiadas 

nessas primeiras imagens. O envolvimento curioso e autoconsciente de 
Coetzee com a linguagem fotográfica prefigurou posteriormente o modo 

como ele escreveria romances que se voltam ao próprio processo de escrita9. 

(WITTENBERG, 2020, p. 30, tradução nossa) 

 

Se na experiência dos anos 1950 acompanhamos o anseio do jovem em descobrir as 

potencialidades da linguagem fotográfica, seus primeiros ensaios em se autorretratar e 

capturar o lugar em que vivia, na trilogia Cenas da vida na província, estamos diante do 

escritor maduro que mobiliza suas reflexões teóricas sobre escritas de si e seu domínio da arte 

da ficção para discutir literariamente as implicações do eu na escrita de cunho autobiográfico.  

O narrador em terceira pessoa em Infância e Juventude é a estratégia autorreflexiva 

encontrada para ir além do simples mascaramento do eu, como analisaremos adiante. Já o 

caráter metaficcional é mais constituttivo da obra Verão.  

Acompanhemos então a constituição da voz narrativa de Infância, dialogando com um 

autorretrato e outras cinco fotografias capturadas pelo jovem Coetzee na segunda metade da 

década de 1950. O autorretrato fotográfico possibilita refletir acerca dos procedimentos 

literários utilizados pelo escritor para apresentar um retrato de si como outro. Já os registros 

visuais da vida cotidiana na África do Sul dos anos 1950 motivam a discussão sobre o modo 

de enquadramento da cenas da província na narrativa, investigando a ancoragem do sujeito 

que escreve e está escrito na obra em sua época. 

Esta leitura de Infância, em diálogo com as fotografias, serve a um duplo propósito. O 

primeiro é uma tentativa de compreensão das linhas centrais da obra de estreia da trilogia, já o 

segundo objetivo é apresentar os contornos do projeto de autobiografia ficcional de Coetzee.   

 

                                                

9 “Some of the self-reflexive and metafictional literary strategies that would later become the hallmark of the 

novels are perhaps rehearsed in these early images. Coetzee’s curious and self-conscious engagement with the 

photographic medium prefigured the way he would subsequently write novels that often concerned themselves 

with the process of writing itself.” 
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2.1 Entre o encobrimento e a revelação: ele vê a si 

 

Como apresentamos no capítulo anterior, para Paul de Man, a autobiografia é uma 

tentativa de autorretrato na escrita, na qual o autor comunica a impossibilidade de revelar sua 

face. Do conjunto de autorretratos de J.M. Coetzee: Photographs from Boyhood, há um deles 

que traduz em imagem a ideia do teórico norte-americano. É a foto da capa do catálogo da 

exposição, em que o jovem fotógrafo aponta a câmera para si mesmo em um espelho. O 

resultado é esta imagem.  

FOTOGRAFIA 1 – AUTORRETRATO DE J.M. COETZEE 

 

Fonte: COETZEE; WITTENBERG (2020, p. 4) 

 

Nesse autorretrato fotográfico, o rosto do jovem Coetzee fica escondido atrás da câmera e, 

pelo reflexo do espelho, nota-se, sem muita nitidez, o corpo do adolescente, pois a luz estoura 

no canto superior direito. É uma imagem nada espontânea. Pelo contrário, o fotógrafo 

precisou refletir sobre sua posição diante do espelho, sobre a luz e estudar como 

revelar/esconder o rosto. O fotógrafo está presente, já o personagem retratado está e não está. 

Sua face não é totalmente revelada.  
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Por meio do visor do equipamento e pelo reflexo do espelho, o personagem-fotógrafo tem 

uma dupla visão de si. Ele também ocupa dois papéis: é o observador e o observado. Na 

tentativa de captura do “eu” pelas lentes da câmera, cria-se uma espécie de barreira para que 

ele se veja no espelho e depois na foto revelada. A máquina posicionada à frente do rosto e do 

peito é então instrumento utilizado para revelar e esconder o personagem. Na fotografia, já 

não é mais o eu, mas um outro eu que criou uma cena para ser “ele”.  

Em Infância, os episódios da vida do garoto sul-africano são descritos de um modo opaco 

e analítico. O escritor como o fotógrafo cria uma estratégia para que a face do sujeito não seja 

completamente revelada. O fotógrafo esconde o rosto com a câmera, enquanto o escritor evita 

a expressão do “eu” com a estratégia do narrador em terceira pessoa. Ao recuperar memórias 

da infância, Coetzee conscientemente toma um rumo diferente da tradição anterior. 

Geralmente, a autobiografia é narrada na primeira pessoa, o eu assume a posição de narrador 

para relembrar os fatos vividos, protagonizando o que é narrado.  O eu-enunciador  assim cria 

um vínculo com o leitor, que tende a acreditar nas versões do sujeito sobre os episódios 

vividos relatados, geralmente, com os verbos no pretérito.   

Coetzee, em Infância, não emprega nem a primeira pessoa, nem o pretérito. Os episódios 

são narrados na terceira pessoa no tempo presente. Como a câmera fotográfica, o narrador, 

com uma linguagem que beira a impessoalidade, faz esse movimento de revelar e esconder 

esse sujeito. Vê de fora, em uma perspectiva distanciada, a esse sujeito, mas também o 

conhece de perto a ponto de examiná-lo em situações de intimidade.  

Na abertura da narrativa, nos primeiros parágrafos, o movimento do narrador de 

distanciamento e aproximação da matéria narrada já surge acentuado. A primeira frase da 

obra  é: “Eles moram num conjunto habitacional perto da cidade de Worcester, entre a estrada 

de ferro e a rodovia Nacional. [...] O endereço deles é avenida Choupos número 12” (p. 5). 

Essa frase mobiliza um plano geral do lugar onde vive a família, já o endereço representa a 

aproximação do ângulo do narrador, especificando em qual ponto se situa a casa. 

 Após o detalhamento da moradia, o leitor ainda não sabe quem são “eles”. Quando 

avança mais um pouco na leitura dos parágrafos iniciais, a princípio, o pronome na terceira 

pessoa do plural parece se referir apenas à mãe e ao filho. Só depois o “eles” será preenchido 

com o pai e o irmão. Nos episódios iniciais, nenhum membro da família ganha um nome 

próprio. Aparecem apenas em seus papéis dentro da família. Se no parágrafo de abertura 

temos o plano geral e o pronome na terceira pessoa do plural, logo o “eles” é reduzido ao 

“ele”. O narrador passa da projeção do episódio “eles compram um aspirador” (p. 6) para “ele 



64 

 

 

 

 

 

brinca com o aspirador” (p. 6). Embora os verbos estejam no presente, as ações não se situam 

na mesma temporalidade, ficando subentendida a correlação verbal.  

Outro aspecto da gramática do texto é a percepção da realidade pelo olhar da criança. 

Quando surge o personagem “ele” no relato, o espaço é qualificado: “Worcester fica a apenas 

cento e quarenta quilômetros da Cidade do Cabo, mas aqui tudo tudo é pior” (p. 6, grifo 

nosso). Na sequência, não há qualquer explicação sobre o porquê de ser pior, quebrando a 

expectativa do leitor. O narrador apenas expressa a sensação da criança: “Não entende por que 

precisaram sair da cidade do Cabo” (p. 6).  

Desse modo, na abertura, o narrador sai de um plano geral de uma localidade e das 

pessoas que ocupam esse lugar para focalizar o menino. Porém, quando o leitor parece se 

aproximar do garoto, o narrador provoca um afastamento, não explicando porque em 

Worcester tudo é pior, nem a razão da saída da Cidade do Cabo. Só fica o indício de que a 

mudança de cidade afeta bastante o personagem. As lacunas e as dúvidas serão uma constante 

nos episódios de Infância, convidando o leitor a preencher esse relato fragmentado do 

narrador sobre esse período formativo de John.   

Diante dos primeiros capítulos, o leitor também não tem clareza sobre o estatuto do texto. 

Não há qualquer pacto firmado pelo autor com o leitor sobre a intenção autobiográfica, não há 

a enunciação do eu, não há ainda homonimato entre autor-narrador-personagem, 

características das autobiografias convencionais. O narrador se assemelha aos narradores mais 

tradicionais dos romances realistas.  

Se o conjunto de fotografias capturadas pelo jovem Coetzee nos anos 1950 podem ser 

consideradas o primeiro ensaio de autorretrato e Infância, a primeira tentativa literária, o 

experimento da adoção da terceira pessoa vem à público na entrevista final de Doubling the 

Point (1993), quando Coetzee recorda sua infância em Worcester.   

A sensação de ser um estrangeiro volta às memórias dele. Mas certas 
intensificações dessa sensação, escrevendo em 1991, posso colocar uma 

data. Seus anos na zona rural de Worcester (1948-1951) como uma criança 

de origem africânder, frequentando as aulas de inglês, em uma época de 

nacionalismo africânder violento, uma época em que as leis estavam sendo 
elaboradas para impedir que pessoas de ascendência africânder educassem 

seus filhos para falar inglês; esses anos provocam nele sonhos inquietantes 

de ser perseguido e acusado; aos doze anos de idade, ele tem bem 
desenvolvido um sentido de marginalidade social. (Pessoas como seus pais 

são atacadas do púlpito como volksverraaiers, traidores do povo. A verdade 

é que seus pais não são traidores, nem sequer particularmente desenraizados; 
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são, em sua defesa, indiferentes ao volk e seu destino).10 (Doubling the Point, 

1993, p. 393) 
 

 

Nessa entrevista a Attwell, ao contar sua própria história, Coetzee refere-se a si 

mesmo como ele. No trecho acima, Coetzee aborda o período correspondente à parte 

significativa dos episódios narrados em Infância. Contudo, na entrevista, o escritor é mais 

explícito sobre os impactos da mudança de cidade e de questões políticas na constituição da 

identidade, o que aparecerá de modo diluído e nuançado ao longo de Infância, como 

discutiremos adiante.  

O uso do pronome na terceira pessoa na retrospectiva a Attwell causa ruído, mas, pelo 

contexto, essa separação entre entrevistado e esse outro (ele) aponta para a divisão entre 

figura pública e figura privada. Refere-se como ele, na entrevista final, no relato de episódios 

da vida privada. A estratégia do uso da terceira pessoa se repete na trilogia Cenas da vida na 

província, tornando-se a marca desse projeto coetzeeano, mas o leitor não está mais em um 

terreno seguro. A terceira pessoa afasta o leitor da criança narrada, também separa o sujeito 

que escreve do sujeito escrito, encobrindo a voz autoral.   

Na recepção crítica coetzeeana, o uso da terceira pessoa em Infância e Juventude foi 

discutido pelos críticos David Attwell e Derek Attridge. Ambos reconhecem o distanciamento 

que o recurso promove. Na visão de Attwell (2006, p. 216), a terceira pessoa efetua um 

afastamento que permite uma maior alavancagem do endereçamento do sujeito, estendendo-se 

ao sujeito escritor e diagnosticando o sujeito escrito ou o protagonista como pertencente a 

uma determinada condição histórica.  

Para Attridge (2004), o uso da terceira pessoa dissocia a voz narrativa da consciência 

narrada, chamando a atenção do leitor para a autre-biography, ou seja, para o outro que se 

configura no texto. Esse recurso aliado ao emprego dos verbos no presente (present simple e 

present continuous no inglês) confere um “imediatismo singular” aos eventos narrados. Na 

leitura de Attridge, Infância e Juventude são confissões autobiográficas contemporâneas. Ao 

                                                

10 “A sense of being alien goes back far in his memories. But to certain intensifications of that sense I, writing in 

1991, can put a date. His years in rural Worcester (1948-1951) as a child from an Afrikaans background 

attending English-medium classes, at a time of raging Afrikaner nationalism, a time when laws were being 

concocted to prevent people of Afrikaans descent from bringing up their children to speak English, provoke in 

him uneasy dreams of being hunted down and accused; by the age of twelve he has a well-developed sense of 

social marginality. (People of his parents' kind are thundered at from the pulpit as volksverraaiers, traitors to the 

people. The truth is, his parents aren't traitors, they aren't even particularly deracinated; they are merely, to their 

eternal credit, indifferent to the volk and its fate.)” (Doubling the Point, 1993, p. 393) 
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examinar os dois livros da trilogia, em paralelo com o ensaio “Confession and Double 

Thoughts: Tolstoy, Rousseau, Dostoevsky” (1985), ele observa que Coetzee não desenvolve a 

escrita com base no esquema tradicional do gênero confessional: transgressão, 

arrependimento, confissão e absolvição. “Infância representa a verdade da confissão e a 

escrita como confissão, sem transgressão, arrependimento e absolvição11” (2004, p. 156, 

tradução nossa). 

Mas qual é a verdade presente em Infância? Para o crítico, a verdade que Infância 

oferece é a do testemunho: um relato sobre como era para um homem branco crescer na 

África do Sul na década de 1950, quando o poder passa para as mãos do Afrikanerdom12 e a 

política racial do apartheid começa a se institucionalizar. Esse relato, segundo Attridge, 

combina então dois tipos de verdades: verdades gerais ligadas aos acontecimentos históricos e 

verdades singulares sobre uma criança. Ele ressalta que, embora com caráter documental, 

Infância é uma obra literária cujo objeto não é a transmissão da verdade histórica. 

O professor ainda relaciona a questão da confissão em Infância com outro evento 

histórico: a Comissão da Verdade e Reconciliação (Truth and Reconciliation Comission, 

TRC)13. Nos anos 1990, foi criada essa comissão para facilitar a transição democrática, 

reconstruir a verdade e reparar as feridas dos anos do apartheid. A comissão coletava 

testemunhos das vítimas do regime para propor reparações. Também ouvia os perpetradores 

da violência que poderiam pedir anistia ao confessar publicamente as violações.  

O momento da elaboração de Infância coincidiu com esse período complexo e 

decisivo na história da África do Sul de revisão dos anos do apartheid. Eram intensos os 

debates na sociedade sul-africana sobre como expiar e reparar os crimes cometidos durante o 

regime. Havia também dúvidas sobre se o reconhecimento público dos crimes seria suficiente 

para evitar uma guerra de retaliação e vingança. Não à toa Coetzee volta a discussão sobre o 

futuro da nova África do Sul em Desonra (Disgrace, 1999) e insere o protagonista David 

Lurie em um julgamento. No romance, o professor Lurie se recusa a demonstrar 

arrependimento em assediar a aluna Melanie diante da Comissão. No processo administrativo 

                                                

11 “Boyhood enacts the truth of confession, and writing as confession, without transgression, repentance, or 

absolution.” (ATTRIDGE, 2004, p. 156) 
12  Nome pelo qual ficou conhecido o nacionalismo africânder. De acordo com Leite (2021), o Afrikanerdom 

defendia que os brancos africânderes tinham uma herança racial, linguística e religiosa em comum, cuja 

manutenção dependia da instalação do apartheid.  
13 ATRC investigou as violações aos diretos humanos que ocorreram durante o regime do apartheid. 
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da faculdade, os membros da comissão ficariam satisfeitos apenas com a “aparência da 

verdade” e tudo poderia continuar como antes para o professor.   

Em Infância, Attridge comenta que os episódios da vida do garoto são marcados por 

um forte senso de vergonha. Esse componente essencial da confissão surge em diferentes 

momentos da narrativa. “Ele parece estar o tempo todo envergonhado” (p. 138).  Há vergonha 

do amor excessivo da mãe, do modo como os pais criam os filhos. Há também o desconforto 

do garoto diante de cenas de racismo e desigualdade social. Mas não há espaço no texto para a 

expressão de arrependimento do menino. Isso porque Coetzee, com a escolha principalmente 

da pessoa e do tempo, impede a espiral interminável do ato de confissão, escapando assim do 

problema identificado em seu ensaio sobre a confissão: o movimento contínuo de 

autorreflexividade na confissão secular.   

Ainda seguindo a leitura de Attridge, essas estratégias literárias empregadas por 

Coetzee em Infância geram um curto-circuito e tiram o leitor da posição confortável, como 

ocorre muitas vezes em autobiografias tradicionais ou em romances de memórias, de apenas 

acompanhar os julgamentos do autor sobre o protagonista (eu/ele). É o próprio leitor quem 

fica com a responsabilidade pela avaliação dos atos do menino de Infância. Contudo o texto 

não convoca o leitor para uma posição de júri que confere absolvição, perdão ou culpa ao 

protagonista, como comumente ocorre no discurso confessional. Segundo Attridge, os leitores 

são convidados a experimentar os prazeres da linguagem, sendo moldada e organizada para 

capturar, tanto para o autor quanto para o leitor, uma certa forma de verdade.  

Neste trecho de Infância, o leitor, por exemplo, acompanha um dos momentos de 

revelação de uma verdade singular para a criança. É em um episódio, localizado já quase no 

final da narrativa, em que o garoto está sozinho e fechado em seu quarto.  

Ele volta para o quarto e fecha a porta.  

Às vezes a tristeza se dissipa. O céu, que costuma pairar fechado sobre sua 

cabeça, não perto o suficiente para que possa tocá-lo, mas tampouco muito 

distante, abre uma fresta, e, durante um instante, ele pode ver o mundo como 
realmente é. Vê a si mesmo de camisa branca com mangas enroladas, a calça 

curta que quase não serve mais: não uma criança, não o que um transeunte 

chamaria de criança, está crescido demais para isso, crescido demais para 
essa desculpa, mas ainda tão idiota e fechado em si mesmo quanto uma 

criança: infantil, tolo, ignorante, retardado. Nesses momentos ele também 

pode ver o pai e a mãe, de cima, sem raiva: não como dois pesos cinzentos e 

amorfos sentados em seus ombros, conspirando dia e noite a desgraça dele, 
mas como um homem e uma mulher vivendo suas próprias vidas cheias de 

problemas e de tédio. O céu se abre, e ele vê o mundo como é; depois, 
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quando o céu se fecha, volta a ser ele mesmo vivendo a única história que 

admite, a sua própria história.14 
(Infância, 2010, p. 146, grifos nossos) 

 

Nesse trecho, a narração apresenta a imaginação e as reflexões do protagonista sobre si 

e sobre seu mundo, o que evidencia como o narrador conhece muito intimamente a criança. É 

uma passagem singular porque, na efabulação do protagonista, ocorre a mimetização da 

dinâmica de aproximação e asfastamento do narrador. O menino captura uma verdade 

singular sobre si, quando se distancia de todos e por meio da imaginação. É o momento em 

que se reconhece com um comportamento infantil. Ao projetar esse reconhecimento da 

criança, o narrador expõe, de maneira opaca, o amadurecimento do menino. O garoto já sabe 

que não é mais criança, porém ainda se sente infantil. No autorretrato de si, há um registro 

nada complacente. A gradação dos adjetivos projeta uma visão cruel a respeito do sujeito. 

Mas essa revelação do autorretrato dura apenas um instante.  

O movimento em direção ao eu também permite que o sujeito enxergue com mais 

acuidade o outro, a família. Nesse momento, o ponto de vista da criança e do adulto se 

mesclam. A menção à conspiração dos pais remete à voz infantil. Já a análise da vida tediosa 

dos pais parece própria do olhar de um sujeito adulto, que observa tudo com certa distância 

temporal. Quando prevalece o ponto de vista do adulto, logo o foco da narração desliza para o 

menino, evitando explicações e o tom retrospectivo. O menino encerra as especulações e se 

fecha novamente em si. O momento de descoberta de si é muito efêmero. 

Na sequência desse momento, a narrativa volta para a observação da mãe junto da pia. 

O menino que antes olhava os pais, agora passa da posição de observador para observado. 

“Ela o vê, o avalia e não fica satisfeita” (p. 146).  Mas ele não quer saber qual é o julgamento 

da mãe sobre ele e decide não aceitar a imposição da visão dela. Neste ponto, surge 

novamente um indício do amadurecimento do menino. Antes ele se via a si mesmo como um 

“besouro esvoaçando ao redor dela” (p. 56), mas agora “não aceitará a visão que ela quer lhe 

impor” (p.147). Esse rompimento com a família reaparecerá mais forte em Juventude.   

                                                

14 “Sometimes, in the days that follow, the gloom lifts. The sky, that usually sits tight and closed over his head, 

not so near that it can be touched but not much further either, opens a slit, and for an interval he can see the 

world as it really is. He sees himself in his white shirt with rolled-up sleeves and the grey short trousers that he is 

on the point of outgrowing: not a child, not what a passer-by would call a child, too big for that now, too big to 

use that excuse, yet still as stupid and self-enclosed as a child: childish; dumb; ignorant; retarded. In a moment 

like this he can see his father and his mother too, from above, without anger: not as two grey and formless 

weights seating themselves on his shoulders, plotting his misery day and night, but as a man and a woman living 

dull and trouble-filled lives of their own. The sky opens, he sees the world as it is, then the sky closes and he is 

himself again, living the only story he will admit, the story of himself.” (Boyhood, 1997, p. 160-161) 
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Essas duas cenas do penúltimo capítulo de Infância reforçam a ideia da autre-

biografia. A revelação da verdade sobre o sujeito pressupõe outro observador, seja ele se 

observando como outro ou a partir do olhar de outro observador. Mesmo assim haverá sempre 

uma impossibilidade, algo que não se aprende.   

O protagonista também percebe a si mesmo e seus sentimentos na aproximação com o 

outro não humano. Há referências a dois animais com carapaça. O primeiro é o caranguejo, 

que representa a permanente sensação de vergonha do protagonista: “Ele se sente como um 

caranguejo retirado da casca, rosado, ferido e obsceno” (p. 138). O outro animal é a tartaruga, 

presente na cena em que o menino é observado pela mãe e ele expressa o desejo de “viver 

como uma tartaruga dentro do casco” (p. 147). Como esses animais que têm seus dorsos 

protegidos por uma carapaça, ele se protege do mundo com sua personalidade fechada. 

 No autorretrato fotográfico da juventude, Coetzee utiliza a máquina fotográfica para 

esconder seu rosto, chamando atenção para o ato fotográfico. Em Infância, o ele encobre e 

revela o sujeito autoral, criando uma demarcação entre o eu Coetzee e o eu da infância de seus 

escritos autobiográficos, uma forma de trazer questionamentos sobre essa presença ausente do 

eu na evocação das imagens da memória e borrar as fronteiras entre ficção e não ficção.  

 

 

2.2 O sujeito na paisagem local: ele vê o mundo 

 

Após discutirmos como o narrador focaliza o sujeito escrito em Infância e também um 

pouco da percepção do sujeito sobre si, acompanhemos como ocorre a focalização do 

protagonista em suas relações na família e na escola junto com a percepção da criança sobre a 

sociedade, procurando compreender a ancoragem do sujeito escrito como pertencente a uma 

determinada condição histórica.    

 Como apontamos anteriormente, a primeira cena da narrativa é um plano geral sobre 

o novo local de moradia do protagonista e sua família na cidade de Worcester. No capítulo 

inicial, o narrador antecipa como é a relação do menino com os demais membros da família. 

Quando vê a mãe andando de bicicleta, logo imagina os três pedalando pela avenida da nova 

cidade: ele, ela e o irmão. No desejo do menino, o pai é esquecido. O indício de que a relação 

entre pai e filho é distante. No avançar da narrativa, as passagens vão revelando como a 

rivalidade e a amargura marcam essa convivência.  
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Para o menino, o pai não tem espaço na dinâmica familiar, nem ocupa posição na casa. 

A constituição dos laços afetivos entre os dois foi comprometida pela ausência do pai nos 

primeiros anos de vida do menino. Quando o pai retorna do combate na Segunda Guerra 

Mundial, o menino se incomoda com a nova presença na rotina família. “Ele não quer ter um 

pai, ou pelo menos não quer um pai que more na mesma casa” (p. 42). Pela perspectiva 

infantil, também são expostas posições políticas da época.   

Ele gosta quando o pai, a mãe e Norman discutem política. Ele aprecia o 

fervor e a paixão, as coisas atrevidas que dizem. Se surpreende por 

concordar com o pai, que é quem ele menos quer que vença: os ingleses 
eram bons e os alemães maus, Smuts era bom e os nacionalistas maus15.  

(Infância, 2010, p. 42) 

 

A Segunda Guerra Mundial e a polarização política sul-africana do pós-guerra surgem 

no relato da conversa da família, de maneira bem sintética. Mas ao longo da narrativa o leitor 

descobrirá os impactos da guerra e da posição política do pai no declínio econômico e status 

da família. Como a estratégia narrativa é mostrar a percepção do menino sobre seu entorno, 

sua tentativa de compreensão daquela realidade e de si, a elaboração do passado fica restrita à 

visão infantil. O contexto do ambiente político polarizado se reduz à formulação simplista: 

Smuts16 era bom e os nacionalistas maus. Os Nats referem-se aos africânderes brancos 

apoiadores do Partido Nacional, partido do governo da África do Sul de 1948 a 1994 que 

promoveu políticas de apartheid. A escolha do termo abreviado (Nats) também dá o tom da 

reprodução da conversa cotidiana. Um cotidiano em que admitir gostar dos ingleses e de 

Smuts era atrevimento, quando se criava as bases legais do apartheid e culturais para a 

sustentação da ideologia da supremacia branca africânder.  

 Além da sugestão das forças em disputa no país, o trecho aponta para uma disputa, de 

ordem privada, entre pai e filho. Com surpresa, embora considere o pai como um rival, admite 

concordar com a opinião paterna. Assim o narrador promove deslizamentos da verdade geral, 

empregando os termos de Attridge, ligada aos fatos históricos, para a verdade singular do 

protagonista: “ele não gosta do pai” (p. 42).  

                                                

15 “He likes it when his father and his mother and Norman get into political arguments. He enjoys the heat and 

passion, the reckless things they say. He is surprised that his father, the one he least wants to win, is the one he 

agrees with: that the English were good and the Germans bad, that Smuts was good and the Nats are bad.” 

(Boyhood, 1997, p. 43) 
16 Jan Smuts (1880-1953) foi primeiro-ministro da África do Sul entre 1919-1924 e 1939-1948, responsável por 

manter a África do Sul como membro do Comunidade Britânica. Foi derrotado nas eleições de 1948 pelo Partido 

Nacional, que inicia mudanças na legislação para normatizar o regime de segregação racial.  
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A forte rejeição do filho ao pai fica mais explícita já no final de Infância, quando a 

família se muda novamente para a Cidade do Cabo. É quando o pai tenta atuar mais uma vez 

na área da advocacia. Ao abrir o escritório, o pai contrai dívidas e, mais uma vez, precisa 

abandonar a profissão. Diante das dificuldades financeiras da família, a mãe se coloca à frente 

da situação, negocia as dívidas e volta a trabalhar. O garoto sente raiva do pai. “Aquele 

homem”, como o protagonista passa a se referir ao pai, se recusa a procurar um emprego e 

ajuda no grupo Alcoólicos Anônimos. Amargurado o menino pensa que o pai cometera 

suicídio, o que seria “maravilha das maravilhas” (p. 144). A hipótese da morte do pai marca a 

ruptura definitiva entre os dois. A relação entre pai e filho será retomada na obra final da 

trilogia, em Verão.  

Se o pai, renegado pela criança, aparece como uma figura do fracasso na trilogia, a 

mãe é uma figura de presença marcante na personalidade do menino: “É o filho dela, não do 

pai” (p. 74) e “Ela é a coisa mais sólida em sua vida. É o rochedo que o sustenta. Sem ela, ele 

não seria nada” (p. 35). Em Infância, o menino sente que sempre estará em débito com a mãe 

pelos inúmeros sacrifícios feitos por ela aos filhos. Essa sensação aparece, por exemplo, no 

episódio do circo em que ela, sem dinheiro para a própria entrada, fica do lado de fora 

esperando os dois meninos saírem do espetáculo. Mas o menino também não quer ser 

totalmente dominado pela mãe e procura se desvencilhar do excesso de proteção dela. No seio 

da família, é onde o menino, primeiro, sente a experiência de deslocamento.  

Na relação com os pais, o menino se percebe diferente das demais crianças brancas 

sul-africanas de origem africânder. Seus pais lhe deram um nome inglês: John, mas ambos 

não têm uma gota de sangue inglês, são africânderes. Em casa, a família fala inglês e o filho 

frequenta as turmas de língua inglesa. É uma criança incomum que vive entre duas culturas. A 

conclusão do menino é que “a família deles não é nada. São sul-africanos, é claro, mas mesmo 

a sul-africanidade é um pouco embaraçosa” (p. 20).  

Em Infância, o narrador apresenta, pelo olhar da criança, as forças em disputa nos 

primeiros anos de implementação do apartheid. Nos anos 1950, na África do Sul, tanto o 

africânder quanto o inglês eram línguas dos brancos. Mas ser africânder significava aceitar 

não só a língua, como também o Afrikanerdom, todo o imaginário constituído para instalação 

e manutenção do apartheid baseado em marcadores sociais da diferença. Houve antes e no 

início da implementação do regime uma série de iniciativas para fomentar o nacionalismo 

africânder e promover a ideia de que todo volk estava unido.  
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A memória histórica e política do regime do apartheid não surge na narrativa na  forma do 

relato crítico e articulado, mas por meio dos episódios cotidianos e das observações do 

protagonista infantil em Infância. Na escola, sofre bullying dos colegas e se espanta com as 

punições físicas empreendidas pelos professores aos alunos. Ao caminhar nas ruas, não 

entende o porquê de alguns garotos usarem tênis, enquanto outros, não. Também se indaga 

sobre a razão de alguns seguirem os estudos, enquanto outros devem interromper 

precocemente a escolarização ou nem chegam a frequentar a escola, mostrando assim a 

percepção do mundo injusto que o circunda. 

É no espaço escolar que o menino começa a perceber as diferenças entre brancos ingleses 

e brancos africânderes, tendo ainda contato com rumores de mudanças em curso. 

Há boatos de que a Guerra dos Bôeres é ensinada nas turmas africânderes, 

com o nome de Tweede Vryheidsoorlog, a Segunda Guerra de Libertação, 

mas não cai nas provas. Sendo um assunto delicado, a guerra não está 
oficialmente no currículo. [...] 

 

[...] Nas histórias da guerra, espera-se que as pessoas torçam para os bôeres, 

lutando pela liberdade contra o poder do Império Britânico. No entanto, ele 
prefere não apoiar os bôeres, não apenas por causa de suas longas barbas e 

roupas feias, mas porque se escondiam atrás de rochas e atiravam de 

emboscada. Prefere gostar dos britânicos, porque marcham para a morte sob 
os guinchos das gaitas de foles17.   

(Infância, 2010, p. 63) 

 

Não só a diferença do conteúdo curricular chama a atenção do menino, como também a 

conotação que a Guerra dos Bôeres tem nos estudos das turmas africânderes. Fica implícita a 

importância desse fato histórico para a construção do imaginário do nacionalismo africânder. 

Mas o narrador não traz mais explicações, volta-se para a percepção infantil. A criança vê o 

episódio como uma história de guerra em que se torce por um dos lados. Ela escolhe os 

ingleses, porque, aos olhos do menino, são heróis honrados que marcham para a morte.  

A comparação entre os currículos das turmas de língua inglesa e africânder não causa 

preocupação no menino. O boato é recebido como um dado sem grande importância. No 

                                                

17 “There are rumours that the Boer War is taught in the Afrikaans classes, under the name of the Tweede 

Vryheidsoorlog, the Second War of Liberation, but not for examination. Being a touchy subject, the Boer War is 

not officially on the syllabus. […] In stories of the War one is supposed to side with the Boers, fighting for their 

freedom against the might of the British Empire. However, he prefers to dislike the Boers, not only for their long 

beards and ugly clothes, but for hiding behind rocks and shooting from ambush, and to like the British for 

marching to their death to the skirl of bagpipes.” (Boyhood, 1997, p. 66) 
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entanto, a notícia da organização das turmas por critérios étnico-raciais gera grande impacto 

nele.  

Há boatos de que o governo vai ordenar que todas as crianças com 

sobrenomes africânderes sejam transferidas para as turmas de língua 

africânder. [...] Quanto a ele, é invadido pelo pânico ao pensar em mudar-se 
para uma turma africânder. Diz aos pais que não vai obedecer, vai se recusar 

a frequentar a escola18. (Infância, 2010, p. 66) 

 

Nas duas passagens, a palavra boato (rumours) é utilizada para introduzir  potenciais 

alterações na formação dos garotos africânderes decorrentes da nova política implementada 

pelo Partido Nacional. O narrador já distante desse tempo poderia acrescentar os 

desdobramentos desses rumores e seus impactos sociais. No entanto, o texto não apresenta 

comentário dessa memória histórica. Como o protagonista, o leitor fica apenas com os 

rumores e lacunas para compreender a natureza e os impactos dos boatos.  

 

FOTOGRAFIA 2  –  SALA DE AULA DO ST. JOSEPH’S MARIST COLLEGE 

 

Fonte: COETZEE; WITTENBERG (2020, p. 113) 

Esse modo discreto do narrador de Infância apresentar as questões sul-africanas da década 

de 1950 se assemelha à forma como o jovem fotógrafo Coetzee se posiciona para registrar a 

                                                

18 “There are rumours that the Government is going to order all schoolchildren with Afrikaans surnames to be 

transferred to Afrikaans classes. […] As for him, he is filled with panic at the thought of having to move to an 

Afrikaans class. He tells his parents he will not obey.” (Boyhood, 1997, p. 69) 
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cena da fotografia 2. Com sua câmera espiã, o fotógrafo, dentro da sala de aula, procura um 

ângulo mais distanciado de toda a turma e, sem aparentemente ninguém perceber, registra os 

colegas e o professor do Colégio Marista St. Joseph, da Cidade do Cabo. As personagens da 

foto não demonstram ter consciência de que estão sendo fotografadas. Por outro lado, o 

fotógrafo parece estar bastante envolvido no ambiente e concentrado em capturar colegas e 

professores na sala de aula. 

Na narrativa, a focalização do narrador adulto acompanha essa dinâmica de pertencer à 

cena narrada e se afastar dela para descrever a percepção do menino diante das condições 

históricas em que vive suas experiências.  

Além de semelhanças no modo de enquadrar a cena, a fotografia dialoga com episódios da 

narrativa relacionados à experiência escolar do protagonista. A correspondência mais direta é 

com a descrição dos professores de St. Joseph’s como frades misteriosos com severos hábitos 

pretos que impressionam o menino de 13 anos. Contudo, a foto também remete ao menino da 

escola primária que procura ser invisível na sala de ala. Se em casa, ele é um déspota. Na 

escola de Worcester, obedece às regras, tira boas notas, tudo para passar despercebido. Isso 

porque o menino teme sofrer punição física dos professores diante da turma. Seria algo muito 

vergonhoso e humilhante. Ele também tem pavor de ser transferido para a turma africânder, 

onde os meninos “o esmagariam, matariam seu espírito” (p. 115).  John se considera diferente 

dos meninos africânderes da escola e da vizinhança. Eles são arrogantes, intransigentes e 

ressentidos, usam uma linguagem obscena. Não quer ser associado a eles, nem pertencer ao 

grupo.  

Em um ambiente fortemente dividido por grupos raciais, o protagonista de Infância sente-

se deslocado e em busca de marcadores para definir sua identidade. Sabe que não pertence ao 

grupo dos negros e mestiços, mas também não se identifica completamente com os 

africânderes, nem com os ingleses. Ele vive na interface das duas culturas e línguas. Sua 

primeira língua é o inglês, mas também fala africânder aprendido no convívio com os parentes 

na fazenda do avô paterno. No confronto entre as duas identidades, o menino opta por se 

afirmar como inglês, assim como havia escolhido ser católico, quando foi indagado na escola 

sobre sua religião. 

 Gosta de pensar a si mesmo como inglês. Afinal fala inglês em casa, tira boas notas na 

disciplina. Além disso, o inglês é a língua dos livros de que tanto gosta, também é falado com 

exímio pela mãe, a pessoa a quem mais admira. Na percepção da criança, o africânder é a 

língua de pessoas brutas; enquanto o inglês é a língua de pessoas civilizadas. 
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No entanto, a teoria do garoto sobre o caráter civilizado dos ingleses é posta em xeque 

quando vê um inglês chicotear um garoto negro de sete anos como punição pela fuga do 

trabalho na casa da família em Rosebank.  

Então Trevelyan, que era inglês, foi quem bateu em Eddie. Na verdade, 
Trevelyan, que tinha compleição robusta e estava um pouco gordo, ficou 

ainda mais robusto enquanto aplicava o chicote, e roncava a cada golpe, 

mergulhando numa fúria digna de qualquer africânder. Mas então, como 
Trevelyan se encaixa nessa teoria de que os ingleses são bons?19 (Infância, 

2010, p. 69) 

 

Diante da cena do castigo, a criança se choca com a violência do homem inglês. Em 

seu pensamento dicotômico, há dois grupos bem distintos: os africânderes sentem ódio o 

tempo todo, já os ingleses não sentem ódio. O choque com a realidade exterior abala suas 

concepções, diminuindo a fronteira entre africânderes e ingleses, uma vez que ambos parecem 

ter em comum a violência como prática rotineira.  

Na cena vista pelo protagonista, revela-se como a sociedade em que vivem os dois 

meninos é baseada na violência. O episódio é ainda bastante singular na narrativa de Infância 

ao evidenciar como John e sua família são testemunhas e cúmplices dessa brutalidade que os 

cerca. Eles compactuam com a prática da punição física ao menino negro, que na ocasião tem 

sete anos, sendo um pouco mais velho que o menino branco. O pai vê a agressão. A mãe 

também aceita a punição. O que choca John não é o castigo dado ao negro, mas o fato de ser 

um branco inglês a açoitar Eddie. Em outras palavras, a violência ao negro é aceita 

socialmente, sem questionamento.  

No relato desse episódio, também é apresentado como um dado de época: a  

exploração de mão de obra infantil negra para serviços domésticos em troca de casa, comida e  

algum dinheiro. O narrador não traz qualquer avaliação a respeito, deixando o julgamento ao 

leitor.  

Ao longo da narrativa, o leitor acompanha junto com o protagonista o contato com a 

violência e a desigualdade social da realidade sul-africana. Também conhece as visões 

preconceituosas da família em relação aos negros. O racismo aparece como prática 

naturalizada no microcosmo social de Infância, em episódios corriqueiros. O pai, por 

                                                

19 “So Trevelyan, who was English, was the one to beat Eddie. In fact, Trevelyan, who was ruddy of complexion 

and already a little fat, went even ruddier while he was applying the strap, and snorted with every blow, working 

himself into as much of a rage as any Afrikaner. How does Trevelyan, then, fit into his theory that the English 

are good?” (Boyhood, 1997, p. 74-75) 
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exemplo, ao comparar as habilidades de negros e brancos no esporte, diz ao filho que “os 

negros têm a cabeça mais dura que a dos brancos. Por isso são tão bons no boxe. Pelo mesmo 

motivo, nunca serão bons em rúgbi. No rúgbi, você tem de pensar rápido, não pode ser 

cabeça-dura” (p. 71). A mãe, ao ser indagada pelo filho sobre o destino de Eddie, responde: 

“Pessoas como ele sempre acabam num reformatório, e depois na prisão” (p. 72). As falas 

podem passar despercebidas ao leitor. Não há condenação do narrador aos pais, e a criança, 

em alguns momentos, demonstra questionamentos sobre a realidade dos negros. Sobre a fala 

da mãe sobre o destino de Eddie, com quem aprendeu a andar de bicicleta, John apenas se 

indaga sobre a amargura da mãe contra Eddie.  

Em outra cena da narrativa, John vai com amigos a um café para comemorar seu 

aniversário. Enquanto o grupo está tomando sorvete, são observados por crianças negras junto 

à vitrine. “Nos rostos daquelas crianças não vê sinal do ódio que, como está preparado para 

reconhecer, ele e seus amigos merecem por ter tanto dinheiro, enquanto elas não têm um 

centavo” (p. 68). O episódio retrata, mais uma vez, não só a desigualdade entre crianças 

brancas e negras, como os valores vigentes na sociedade sul-africana da época. Fica 

subentendido que o garoto branco é educado para reconhecer o ódio dos negros pela falta das  

mesmas condições dos brancos. A tensão entre os grupos étnico-raciais desse modo oblíquo 

fica latente nas experiências cotidianas do garoto.  

Se alguns episódios expõem o choque do garoto com as regras, as leis, os costumes e 

as características do mundo do apartheid, em outros momentos, como acontece com mais 

frequência na caracterização dos pais, o menino reproduz os valores e as práticas do seu 

contexto social. Isso fica bem marcado, por exemplo, no episódio em que o menino e o irmão 

acusam Josias, um homem negro, de roubar o leite condensado. O menino não se sente 

culpado com a “falta”. O entregador nada fez. Foram os irmãos que abriram a lata e resolvem 

contar a mentira. A mãe também aceita a versão dos meninos. De acordo com Attridge (2004, 

p. 153), diferentemente da tradição de textos confessionais, a obra de Coetzee não apresenta 

uma desculpa por preconceitos internalizados, nem busca mérito por momentos de resistência 

à ideologia do apartheid.  

Em Boyhood, as contradições e os conflitos da realidade sul-africana surgem na 

narração de situações corriqueiras vivenciadas pelo menino nas relações com as pessoas dessa 

sociedade em que está inserido. A narração em terceira pessoa e no tempo presente evita não 

só a espiral autorreflexiva comum em textos autobiográficos confessionais, como também a 

análise retrospectiva da condição histórica e político-cultural da época.   



77 

 

 

 

 

 

Na crônica visual da juventude, há dois registros que levam aos episódios de Boyhood 

relacionados às relações raciais na África do Sul. Em uma das fotografias (3), o fotógrafo 

captura uma cena do cotidiano em Newlands, uma área urbana residencial destinada aos 

brancos, no subúrbio da Cidade do Cabo. O local fazia parte da vizinhança do jovem Coetzee 

na década de 1950. 

   

 FOTOGRAFIA 3 – CENA DO SUBÚRBIO DE NEWLANDS, NA CIDADE DO CABO 

 
Fonte: COETZEE; WITTENBERG (2020, p. 43) 

 

 

No primeiro plano, a imagem traz uma viatura com dois policiais brancos que vigiam 

a rua. No segundo plano, duas pessoas negras: uma mulher com uniforme de empregada 

doméstica e um homem com paletó e chapéu. Ao fundo, casas amplas com quintal arborizado. 

A imagem, mesmo sem conhecimento do contexto da época, remete à diferença entre brancos 

e negros naquele espaço. Os brancos são retratados em uma posição de poder, enquanto os 

negros estão em uma postura defensiva. Segundo Wittenberg (2020), a foto, capturada após o 

Ato das Áreas de Grupo20, transmite o drama diário da segregação racial e a vigilância que 

ocorria na África do Sul da época.   

                                                

20  Essa lei delimitou, em 1950, setores específicos para ocupação e circulação dos negros no espaço urbano. 

Nas cidades, havia subúrbios residenciais brancos em que os negros só podiam circular se trabalhassem na 

região, com passaporte comprovatório. Foi estabelecida assim a estrutura legal também para realizar remoções 

forçadas de comunidades negras.  
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Do conjunto de imagens do livro de fotografia, a de Newlands, é uma das poucas que 

retratam os negros na área urbana. Há mais fotos dos negros no ambiente rural da fazenda do 

avô na região semidesértica do Karoo, em Prince Albert, como esta foto noturna em que o 

fotógrafo registra a dança dos trabalhadores.  

 

FOTOGRAFIA 4 – DANÇA EM  FESTA DE ANO NOVO  

 
Fonte: COETZEE; WITTENBERG (2020, p. 94) 

 

 Para Wittenberg (2020), essas fotografias noturnas da fazenda demonstram a 

curiosidade do jovem em conhecer a vida dos trabalhadores negros em momentos “fora das 

hierarquias de mestre e escravo que governavam as relações sociais na África do Sul” (p. 40).  

Um interesse compartilhado com o sujeito escrito em Infância. Tem curiosidade em 

saber sobre a vida dos trabalhadores Ros e Freek, com quem convive quando visita a fazenda 

do avô, mas não pode visitar suas casas. 
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Seria indelicado, lhe dizem, porque Ros e Freek ficariam envergonhados. 
Se não é embaraçoso que a mulher e a filha de Ros trabalhem na casa 

— ele queria perguntar — fazendo a comida, lavando a roupa, arrumando as 

camas, por que é embaraçoso visitá-los em sua casa?21 
(Infância, 2010, p. 80) 

 

 

Novamente pelo ponto de vista da criança, o narrador sugere como se configuram as 

relações raciais na África do Sul. Tanto na escrita de cunho autobiográfico quanto na imagem 

fotográfica, temos acesso à realidade sul-africana dos anos 1950 mediada pela ótica de 

Coetzee.  

Nas fotografias, contemplamos o registro visual do que aconteceu em um dado 

momento. Como afirmou Coetzee (2011, p. 272), “o que está representado no celuloide foi de 

fato feito em algum momento do passado por pessoas de verdade diante de uma câmera”. 

Entramos em contato com a visão do próprio fotógrafo sobre seu cotidiano e sua época. 

Algumas fotos do jovem Coetzee apreendem as tensões da África do Sul do seu tempo, outras 

registram um instante da convivência com a família e os amigos, revelando um pouco do 

cotidiano da vida de um garoto branco entre a Cidade do Cabo e o Karoo. Essas fotos 

produzem lembranças e ajudam na construção da memória individual e também coletiva.  

Quando buscamos observar essas imagens fotográficas presentes neste capítulo, 

reconhecendo os rastros do sujeito empírico e do passado histórico nelas, procuramos  pensar 

a respeito do efeito do distanciamento gerado pela adoção da terceira pessoa em Infância, bem 

como refletir acerca do uso do tempo do presente na narrativa.  

Essas estratégias literárias reforçam o conhecimento e as sensações nascentes do 

protagonista infantil a respeito do mundo. Isso faz com que prevaleçam as impressões do 

menino sobre sua realidade. Não há interpretações totalizantes do narrador (sujeito adulto) 

sobre os fatos cotidianos, nem a respeito dos fatos políticos e históricos na tentativa de 

representar e confessar uma verdade. Pelo contrário, os usos da terceira pessoa e do tempo 

presente dão ênfase ao caráter de ficcionalização na evocação das memórias. Põem em 

evidência que a escrita autobiográfica pressupõe um desdobramento do eu em outro e um 

exercício de reconstrução inventiva dos rastros do passado familiar e histórico.  

                                                

21 “It would be rude, he is told – rude because Ros and Freek would find it embarrassing. 

“If it is not embarrassing to have Ros’s wife and daughter work in the house, he wants to ask, cooking meals, 

washing clothes, making beds, why is it embarrassing to visit them in their house?” (Boyhood, 1997, p. 86) 
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2.3 Eu pertenço a este lugar 

 

O capítulo 11 de Infância é muito singular. A narração mais seca e impessoal ganha 

um tom mais delicado e afetivo quando a paisagem urbana dá lugar à paisagem rural das 

savanas da região do Karoo. Nessa parte da narrativa, ocorre a primeira menção ao sobrenome 

Coetzee e ao nome do menino, antes só chamado pelo narrador de ele. É também dentro desse 

episódio da fazenda que aparecem os únicos enunciados na primeira pessoa.  

 

FOTOGRAFIA 5 – FAZENDA DA FAMÍLIA COETZEE, KAROO 

 
Fonte: COETZEE; WITTENBERG (2020, p. 91) 

 

A fazenda na região do Karoo é o único lugar onde o menino de Infância experimenta 

certo senso de pertencimento. No meio da paisagem semidesértica, o garoto rude, antissocial e 

excêntrico se sente mais livre e longe do olhar protetor da mãe.  

A fazenda se chama Voëlfontein, a fonte dos pássaros; ele ama cada uma de 

suas pedras, cada arbusto, cada folha da relva, ama os pássaros que lhe 

deram o nome, pássaros que, ao entardecer, se reúnem aos milhares nas 
árvores em volta da fonte, chamando uns aos outros, murmurando, rufando 

as asas, acomodando-se para a noite. É inconcebível que outra pessoa possa 

amar tanto a fazenda quanto ele22. (Infância, 2010, p. 74-75) 

                                                

22 “The farm is called Voëlfontein, Bird fountain; he loves every stone of it, every bush, every blade of grass, 

loves the birds that give it its name, birds that as dusk falls gather in their thousands in the trees around the 
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Além da conexão do menino com a fazenda, essa passagem apresenta um dado curioso 

ligado à forma como Coetzee marca a coloquialidade da fala na região do Karoo. De acordo 

com Attwell (2015, p. 21), Coetzee comete um “erro” na tradução da palavra em africânder 

Voëlfontein, traduzindo-a como Bird fountain, no lugar de Bird Spring. Em outras passagens 

da narrativa, é mantido o uso de fountain para se referir à nascente, como forma de 

representar o “inglês descuidado” falado pelos moradores da fazenda. Essa nuance se perde 

em português, pois o termo fonte é usado tanto para se referir à nascente de água (spring) 

quanto a chafariz (fountain).  

Na fazenda, a língua comum entre seus moradores é o africânder. Um africânder mais 

suave do que aquele falado nas cidades, na concepção do menino. É justamente no meio da 

reprodução de uma fala em africânder que surge o nome próprio: “‘Jis-laaik, maar jy word 

darem groot, John!’ — Como você está crescendo!” (p. 82). Na tradução da frase para o 

inglês, o nome próprio não aparece. O nome só será mencionado mais uma vez na narrativa, 

quando o pai pergunta: “Onde está o John?” (p. 95).  

São então apenas duas referências ao nome John. As duas ocorrem pelo discurso 

direto, na voz de outros personagens, nenhuma vez pela voz do narrador. As duas menções 

podem aparecer quase imperceptíveis ao leitor. As falas estão localizadas na narrativa em 

cenas banais do cotidiano do menino. Na primeira citação do nome John, o tio está recebendo 

o menino que chega à fazenda para caçar com os parentes. Na segunda citação, o pai quer 

saber onde está o filho e a mãe responde que ele está doente.  

A revelação do nome ocorre de modo opaco, mas reforça traços marcantes da 

personalidade do protagonista da trilogia. Quando o nome John surge como a única palavra 

inglesa no meio da frase em africânder, enfatiza como a convivência entre as duas línguas 

constitui sua identidade e como a vivência entre culturas provoca a permanente sensação de 

deslocamento. Na segunda ocorrência, o nome John é falado pelo pai. A figura repudiada pelo 

menino, com quem não consegue criar vínculos. A pergunta do pai está inserida em uma cena 

                                                                                                                                                   

 

 

 
fountain, calling to each other, murmuring, ruffling their feathers, settling for the night. It is not conceivable that 

another person could love the farm as he does.” (Boyhood, 1997, p. 80) 
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em que o menino se fecha no quarto para ler com absorção total. É sugerido, portanto, que na 

introspecção da leitura o menino encontra algum refúgio dentro do ambiente familiar, no qual 

prevalece a sensação de desajuste e estranhamento.  

Os dois episódios de revelação do nome John ainda destacam a questão identitária e de 

não pertencimento do protagonista, assim como acontece com as duas primeiras ocorrências 

do sobrenome Coetzee. A fazenda pertence à sua família, mas seus antepassados não deixam 

de ser forasteiros no Karoo.  

Freek é contratado, pode receber o aviso e ser mandado embora. Mas vendo 
Freek sentado nos calcanhares, de cachimbo na boca, olhando para a savana 

parece-lhe que Freek pertence àquele lugar com mais certeza do que os 

Coetzee — se não a Voëlfontein, ao Karoo. O Karoo é a terra de Freek, seu 
lar; os Coetzee, bebendo chá e fofocando na varanda, são como andorinhas, 

de época, hoje aqui, amanhã não mais, ou mesmo como pardais, barulhentos, 

ligeiros, efêmeros23. (Infância, 2010, p. 81) 

 

No trecho, o narrador descola das impressões infantis do protagonista, apresentando 

uma perspectiva mais madura, ainda na forma oblíqua, sobre a questão da terra na África do 

Sul. A família Coetzee descende dos primeiros colonizadores holandeses do século XVII que 

foram se apropriando das terras no interior do país. Freek pertence ao povo nativo. Por isso, a 

ênfase de que os Coetzee são proprietários da fazenda, mas não do Karoo. As demais citações 

do nome Coetzee também estão associadas à posição social e política do avô e do pai. Se as 

duas primeiras citações estão relacionadas à propriedade da terra, a segunda reforça o poder 

político. O avô foi prefeito. A terceira menção ao nome Coetzee vem junto com a qualificação 

jingo (patriota exaltado inglês), reforçando a aliança do avô com a política dos colonizadores 

britânicos. A última ocorrência surge na placa do escritório de advocacia do pai.  

O capítulo 11, além de situar as ocorrências do nome e sobrenome do protagonista, 

sublinhando a herança do sujeito, também traz os únicos enunciados em primeira pessoa. Eles 

estão no seguinte trecho:  

A palavra secreta e sagrada que o liga à fazenda é pertencer. Sozinho na 

savana, ele pode pronunciar alto: Eu pertenço a este lugar. O que ele 
realmente acredita, mas não pronuncia, e guarda para si mesmo por medo de 

que o encantamento acabe, é uma forma diferente da frase: Eu pertenço à 

fazenda.  

                                                

23 “Freek is a hired man, he is paid a wage, he can be given notice and sent packing. Nevertheless, seeing Freek 

sitting on his haunches, his pipe in his mouth, staring out over the veld, it seems to him that Freek belongs here 

more securely than the Coetzees do – if not to Voëlfontein, then to the Karoo. The Karoo is Freek’s country, his 

home; the Coetzees, drinking tea and gossiping on the farmhouse stoep, are like swallows, seasonal, here today, 

gone tomorrow, or even like sparrows, chirping, light-footed, short-lived.” (Boyhood, 1997, p. 87) 
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Ele não diz a ninguém porque a palavra é facilmente mal interpretada, e 
transformada em seu inverso: A fazenda pertence a mim. A fazenda nunca 

pertencerá a ele, ele nunca passará de um visitante: isso ele aceita24. 

(Infância, 2010, p. 89, grifos do autor) 

 

A fazenda Voëlfontein oferece uma espécie de refúgio ao garoto, onde “ele se enraíza no 

passado” e “ganha substância” (p. 23). Seu senso de pertencimento está ancorado na fazenda. 

Ele faz parte deste lugar (I belong to the farm). Existe como sujeito ali (I belong on the farm).  

Mas o pertencimento está fundido com a (ex)apropriação da terra. A propriedade da fazenda 

(The farm belongs to me) relaciona-se ao domínio das terras sul-africanas pelos antepassados 

brancos e às violências do período colonial e do apartheid.  

Questões de pertença e posse que atravessam a obra ficam sintetizadas nos enunciados em 

primeira pessoa. E quem toma a palavra nesse momento? A quem pertence o eu dessas frases? 

O eu aponta para a voz autoral e também para o desdobramento do eu na escrita como 

personagem de si. Além da unificação provisória do sujeito que escreve, da consciência adulta 

que narra e da criança narrada, os enunciados configuram essas instâncias no tempo presente. 

O sujeito se reconhece e é reconhecido nesse instante decisivo marcado pela criação (escrita) 

e pela descoberta (leitura).  

Pertencer à história dessa região semidesértica provoca sentimentos conflitantes e 

contraditórios. Por outro lado, tomar posse desse território como espaço literário abre 

possibilidades para rever essa história em narrativas que convocam ao exercício da 

imaginação, da reflexão e da alteridade em contexto de intensa disputa ideológica.  

O Karoo é uma paisagem literária recorrente na poética do escritor J.M. Coetzee. No 

romance No coração do país (1977), é o espaço da disputa entre colonizadores e colonizados.  

No romance Vida e época de Michael K (1983), é o imenso território vazio que esconde e 

abriga K das forças policiais do regime totalitário. Já em Desonra (1999) o Karoo é o espaço 

que configura os impasses da África do Sul pós-apartheid. As três narrativas tematizam 

momentos decisivos na história sul-africana referentes a quem tem direito à terra. Em 

                                                

24 “The secret and sacred word that binds him to the farm is belong. Out in the veld by himself he can breathe the 

word aloud: I belong on the farm. What he really believes but does not utter, what he keeps to himself for fear 

that the spell will end, is a different form of the word: I belong to the farm. 

“He tells no one because the word is misunderstood so easily, turned so easily into its inverse: The farm belongs 

to me. The farm will never belong to him, he will never be more than a visitor: he accepts that.” (Boyhood, 1997, 

p. 95-96) 
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Infância, a questão da terra também se faz presente nas cenas da vida na província do menino, 

principalmente nos episódios em torno do Karoo.   

Em resumo, o capítulo 11 concentra traços marcantes da personalidade do protagonista, 

sendo bastante significativo ainda para realçar a herança da experiência sul-africana na 

poética de J.M. Coetzee. 

 

 

2.4 Ele antes da escrita  

 

No encerramento de Infância, surgem as seguintes indagações: “Cabe a ele pensar. Como 

guardará todos em sua cabeça, todos os livros, todas as pessoas, todas as histórias? E se ele 

não lembrar, quem o fará?” (Infância, 2010, p. 150). Os questionamentos são feitos após o 

episódio da morte de Tia Anne, a guardiã da história da família que preservava, em casa, 

diversos exemplares de um livro escrito por Balthazar du Biel, bisavô de John. As indagações 

podem ser apenas a precupação da criança com esses volumes e com a memória da família. 

Mas também sugerem que, com a morte da tia, outro aspecto da identidade de John se 

vislumbra: a face de escritor.  

Até o capítulo final, a possibilidade da vida dedicada à escrita não é mencionada. Isso 

não significa que o universo da leitura e da escrita não estejam presentes, apesar do pouco 

destaque, nesse retrato dos anos iniciais da formação de John. A escrita aparece apenas como 

uma atividade escolar, muitas vezes, enfadonha. Já a leitura é um hábito da rotina da família e 

o menino é um leitor voraz. Na prateleira da sala, há um espaço especial para Shakespeare e 

para os livros de poemas de Wordsworth, Keats e Rupert Broke, autores que não despertam o 

interesse de John. Sua preferência é por narrativas de aventuras, como A ilha do tesouro e Os 

Robinson suíços. Mas promete a si mesmo que vai começar as leituras mais sérias. Na visão 

da criança, os livros sérios são fundamentais para ser um grande homem.  

A ênfase na formação literária e no desejo de ser escritor ocorrerá fortemente na 

narrativa seguinte sobre o período formativo de John. Em Juventude, o enfoque é justamente 

o retrato de um artista em seus anos de aprendizagem. Por isso, o final de Infância, parece 

abrir terreno para o que virá no volume seguinte.   

O trecho final de Infância ainda pode ser lido como uma confissão, em que o escritor J.M. 

Coetzee afirma o próprio projeto de Infância e seus anos de dedicação à vida de escrita. Mais 

do que o conteúdo dessa confissão, passível ou não de verificação, como outros dados 



85 

 

 

 

 

 

autobiográficos do texto, o curioso é observar a forma como ela é expressa. Pela coletânea do 

livro de fotografias da juventude e pela biografia publicada, podemos confirmar que tia Anne 

viveu em determinada época, mas a relação do evento de sua morte com o despertar da vida 

de escrita não é recuperável. A lembrança do evento é palco para a encenação da confissão. 

Não importa a veracidade do real, mas a verdade expressa na e pela literatura.  

Quando as fotografias da juventude vêm a público, realçam o jogo entre ficção e não 

ficção de uma obra conscientemente elaborada para borrar esses limites e criar um pacto 

ambíguo com o leitor. Ao mesmo tempo, a exposição e publicação das fotos por ocasião do 

aniversário de 80 anos do escritor é mais um gesto de afirmação de seus vínculos com a 

África do Sul.  

 Na continuidade da trilogia, Coetzee vai retratar seu protagonista lidando não só com a 

herança sul-africana, como também com as influências da herança literária e filosófica 

associada à tradição europeia, na tentativa de ser um poeta na metrópole. Passemos para 

Juventude. 

  

FOTOGRAFIA 6 –  PRIMEIRA BIBLIOTECA 

 

Fonte: COETZEE; WITTENBERG (2020, p. 181)  
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3. RETRATO DO ARTISTA EM JUVENTUDE 
 

 

To really cut your ties with the past 

 is a logical impossibility [...]1 

 

 

 

Em The Good Story (2015), o escritor J.M. Coetzee dialoga com a psicoterapeuta 

Arabella Kurtz sobre a forma como sociedades coloniais lidam com seu passado racista e 

genocida. Para ambos, quanto mais uma sociedade acredita que cortou os vínculos com o 

passado, mais está, em um nível inconsciente, sob o domínio do passado. O escritor vai além, 

afirmando que a suposta quebra de vínculos pressupõe renegar a ancestralidade e reivindicar 

ter nascido de novo, do nada.  

Em Juventude (2002), segundo livro do ciclo autobiográfico, Coetzee coloca seu alter 

ego autobiográfico diante dessa impossibilidade lógica para traçar um retrato irônico e 

angustiado desse sujeito em seu período formativo. O jovem John, com seus vinte anos de 

idade, quer deixar tudo para trás e começar de novo. Sem vínculos com a família (“ninguém 

precisa de pais”). Sem as memórias do “chão banhado de sangue da” África do Sul. Para o 

jovem, esse passado é uma desvantagem. Deseja abandonar seu “eu sul-africano”. Seu destino 

é ser poeta. O futuro artístico só pode estar em uma grande cidade da Europa. Antes da partida 

para Londres, procura ler tudo o que for possível para não chegar como um “matuto 

provinciano”. Na metrópole, anseia por uma vida febril de artista, mas não lhe resta nada além 

do cotidiano banal. A idealizada transformação de vida não ocorre. O mito do artista o 

domina. No novo lugar, o aspirante a poeta lida com a condição de estrangeiro, com as 

lembranças do passado e com a persistente angústia da página em branco. No limiar da 

maturidade, sente que fracassou em sua jornada.  

Na segunda obra da trilogia Cenas da vida na província, Coetzee evoca as memórias 

de seus anos de formação na Inglaterra no início dos anos 1960. Esse passado é elaborado 

literariamente, seguindo as premissas de Infância. Os fatos autobiográficos são omitidos ou 

distorcidos. Repete-se o procedimento de separar o narrador e a consciência imatura dos anos 

de formação, por meio da adoção da terceira pessoa e do tempo presente. Permanece o 

                                                

1 “Cortar realmente os laços com o passado é uma impossibilidade lógica.” (The Good Story, 2015, p. 86) 
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contrato ambíguo de leitura. O leitor é convidado a acompanhar o texto, considerando a 

possibilidade do que lê ser parte autobiográfico, parte ficcional.  

Na comparação entre fatos narrados na história e fatos biográficos possíveis de 

verificação, uma das distorções é em relação ao ano de conclusão do mestrado na 

Universidade da Cidade do Cabo. O título foi recebido por Coetzee em 1963. Na narrativa, 

após três verões na Inglaterra (1964), o jovem John ainda está às voltas com os estudos dos 

romances do escritor inglês Ford Madox Ford. Com relação às omissões, fica de fora o 

retorno à África do Sul no ano de 1963. Os anos de formação na Inglaterra entre 1961 e 1965 

compreendem dois períodos em Londres e não um único período como narrado em Juventude. 

Na segunda ida à Inglaterra, Coetzee volta casado com Phillipa Juber. O episódio do 

casamento também não aparece no segundo volume da trilogia. Essa ausência contribui para a 

criação do paralelo entre o fracasso no amor e o fracasso na escrita presente na narrativa.  

Ao levantar essa breve cronologia da vida do autor, não nos interessa o confronto entre 

fatos ficcionais e fatos autobiográficos, apenas sinalizar como “esses desvios” se relacionam 

com a proposta de questionamento da noção de verdade autobiográfica e com o compromisso 

de reinvenção ficcional da vida na trilogia. A representação do sujeito e do passado ocorre por 

meio de distorções e desconfigurações do material factual e autobiográfico, sem preocupação 

com a veracidade dos relatos, mas com a composição de certa “aura da verdade”. Ao mesmo 

tempo que Coetzee constitui essa “aura da verdade”, explicita o artificio usado para a criação 

dessa ilusão da verdade, problematizando a impossibilidade de apreensão do real e do sujeito.  

Em Juventude, Coetzee dá prosseguimento ao processo de distanciamento formal entre 

o sujeito que escreve e o sujeito escrito iniciado em Infância. Permanece a narração em 

terceira pessoa e no tempo presente, com predomínio do discurso indireto livre. A narração no 

tempo presente, em ambas as obras, evita o registro retrospectivo confessional e confere um 

imediatismo singular aos eventos narrados. Na primeira obra, a escolha temporal permite ao 

leitor experimentar as percepções de estranhamento da criança sobre seu entorno; já na 

segunda, o presente da narração situa o leitor no centro das dúvidas e angústias do jovem.  

Nas duas obras, o modo narrativo em estilo indireto livre incorpora na voz do narrador 

outras vozes. Como observamos no capítulo anterior, a voz do narrador sumariza os episódios 

da vida do menino e apresenta algumas falas de outros personagens sobre ele. Esse narrador é 

onisciente das falas, reações e sentimentos do protagonista e de outras personagens. Em 

Infância, acompanhamos como as percepções e falas do protagonista podem ser transmitidas 

sem delimitação da voz do narrador para outras vozes. Existem momentos em que é possível 
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perceber, mesmo sem marcação, a fala/a percepção da criança pela construção verbal e pela 

escolha de vocabulário, como analisamos no episódio do espancamento de Eddie. Em outros 

momentos, são apresentadas visões sobre a criança e comentários da perspectiva do narrador 

adulto, para compreensão do evento e da personalidade da criança. Em outros episódios ainda, 

a narração convoca uma voz que remete à figura autoral, caso do episódio do Karoo com os 

enunciados em primeira pessoa ou até mesmo as perguntas finais do episódio sobre a tia 

Anne.  

A configuração da voz narrativa da segunda obra do ciclo autobiográfico coetzeeano 

assemelha-se à configuração do primeiro volume, com nuances relacionadas à diferença de 

idade do sujeito narrado nas duas obras. Em Juventude, o protagonista já é um adulto, ele 

comanda o discurso. As reflexões e as opiniões sobre os acontecimentos estão ancoradas na 

perspectiva do jovem John. Por isso, em comparação com Infância, os comentários são mais 

explícitos e articulados sobre a situação sul-africana. Na primeira obra, as cenas da província 

estão ancoradas no ponto de vista da criança, que se descobre inserida em uma sociedade 

segregacionista e ainda não consegue compreender os acontecimentos.  

Outra diferença entre as duas obras refere-se ao processo de afastamento entre autor-

narrador-personagem. No retrato do eu mais jovem de Juventude, o protagonista é focalizado 

de uma distância irônica; em Infância, o retrato da criança é mais benevolente se comparado 

com a segunda parte da trilogia. O retrato duro e hostil do protagonista reaparece em Verão 

nas falas das fontes do biógrafo Vincent e também na escrita do próprio John nos cadernos 

dos anos 1970 consultados para a biografia do escritor-morto.  

Com relação à organização narrativa, em Juventude, prevalece uma lógica temporal 

cronológica no encadeamento dos eventos narrados em uma moldura próxima ao romance de 

formação, o que discutiremos adiante. Em Infância, essa linha cronológica não fica 

evidenciada. A narrativa tem um caráter mais fragmentado e episódico, constituindo-se por 

cenas curtas sobre as experiências da vida do menino na África do Sul, o que alude ao 

subtítulo Cenas da vida na província. Essas cenas estão organizadas por um fio temático, não 

cronológico. Em um mesmo capítulo, pode haver cenas de épocas distintas, em que o leitor 

terá de estabelecer a relação temporal. Há ainda passagens com cortes abruptos para outra 

cena, como no episódio em que o irmão de John sofre um acidente que resulta na amputação 

de parte do dedo.  

Tanto Infância quanto Juventude revelam momentos de vergonha e culpa nos retratos 

do eu/ele em seu período formativo. Em Infância, o leitor acompanha, por exemplo, os 
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preconceitos do menino; já em Juventude são expostas suas faltas relacionadas ao seu 

ensimesmamento e narcisismo do aspirante a poeta. Do esquema estrutural da confissão, em 

Infância, Coetzee, como abordamos anteriormente com base em Attridge (2004), concentra-se 

no ato da confissão, ou seja, em momentos confessionais em que há a revelação do ato 

vergonhoso.  

Em Juventude, a confissão também pode ser vista como um princípio orientador da 

narrativa. Há a exposição das falhas, mas o narrador evita o tom retrospectivo que poderia 

levar a uma autorreflexão interminável. Isso não significa que não ocorra pela voz do 

protagonista momentos avaliativos, o que ocorre menos em Infância. Essa diferença deve-se à 

opção por mostrar o acesso ao processo de pensamento ancorado no protagonista. O leitor só 

tem acesso às reflexões da criança e do jovem.  

Em seus ensaios críticos, Coetzee aborda que o eu não pode revelar a verdade para si 

mesmo, nem concluir sua confissão sem possibilidade do autoengano. Além disso, a verdade, 

no texto confessional, não se relaciona apenas com fatos do passado passíveis de verificação, 

mas também com o que não é conhecido pelo próprio sujeito sobre si mesmo. Sua escrita 

criativa em Cenas da vida na província vai lidar justamente com esses impasses e essas 

tensões da escrita de si na direção de interrogar convenções dos gêneros confissão e 

autobiografia. 

Nos dois primeiros livros da trilogia, a adoção da terceira pessoa sugere que cada 

tentativa de se colocar, na escrita, um sujeito histórico resulta na representação de outro 

sujeito, configurando assim, no nível da representação, o que Coetzee chama de autre-grafia. 

No nível narrativo, a terceira pessoa realça a representação do eu/outro e também, aliada ao 

estilo indireto livre, chama atenção para a co-presença de outras vozes no discurso. Nos dois 

livros, o modo narrativo na terceira pessoa ainda pode endereçar ao sujeito da escrita inscrito 

em uma determinada condição histórica: a experiência do apartheid sul-africano.  

 

**** 

 

Na continuidade do “ciclo autobiográfico”, Coetzee revisita não só suas origens sul-

africanas, como também tematiza e problematiza sua herança literária e filosófica ligada à 

tradição intelectual europeia. Em Juventude, além de renovar sua interrogação sobre a escrita 

autobiográfica, Coetzee ainda propõe um diálogo com a tradição dos romances de formação, 

jogando com as possibilidades oferecidas por esse gênero literário.  
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O título e a epígrafe já fornecem pistas sobre esse diálogo. O título Juventude aponta 

para o mote do romance de formação: a vida do jovem e sua jornada no mundo. A epígrafe, 

por sua vez, é de Goethe, escritor alemão que cria o grande arquétipo do bildungsroman 

(romance de formação) com Os anos de aprendizagem de Wilhelm Meister (1795-1796). 

A epígrafe “Quem ao poeta quer entender/ a terra do poeta deve entender” convoca o 

leitor a compreender o protagonista a partir das relações com sua terra. Terra que em 

Juventude associa-se ao deslocamento geográfico do personagem da África do Sul para a 

Inglaterra e ao território imaginário do jovem artista em seus anos de formação.  

Ao se aproximar do que Franco Moretti (2020, p. 7) define como “forma simbólica” 

da modernidade, o escritor sul-africano subverte as concepções do romance de formação e 

critica os ideais que o sustenta. O percurso de aprendizagem de John de Juventude é bastante 

distinto do herói de Goethe e dos demais heróis pertencentes à tradição do romance de 

formação. Em sua jornada rumo à Inglaterra, os sucessivos fracassos não constroem sua 

posição no mundo, só aumentam sua sensação de deslocamento.  

Tendo como marco inicial a obra Os anos de aprendizagem de Wilhelm Meister, de 

Goethe, o romance de formação é a expressão literária de uma Europa que passa por 

transformações. É o momento de passagem entre a burguesia e a aristocracia, de mobilidade 

social (que se expressa em viagens nos romances de formação). Nessa nova sociedade, o 

destino do jovem não é determinado pela geração anterior. Ele ganha a liberdade de se lançar 

no mundo em busca de uma posição social. “A juventude é, digamos, a modernidade em 

estado puro, sinal de um mundo que busca seu sentido no futuro em vez de buscá-lo no 

passado” (MORETTI, 2020, p. 30). De acordo com Moretti (2020), a centralidade do romance 

de formação na herança cultural do Ocidente deve-se ao dilema da sociedade burguesa 

moderna apontado nessa forma literária: “o conflito entre o ideal de autodeterminação e as 

exigências, igualmente imperiosas, da socialização” (p. 41).  

Com relação às características do romance de formação, o crítico italiano destaca sua 

contraditória estrutura, forjada sob as bases do dinamismo e do limite. O dinamismo está 

associado aos tributos juvenis da mobilidade e inquietude interior. Já o limite vincula-se ao 

fato de a juventude ser apenas uma etapa de transição, o que implica uma noção de 

amadurecimento com a chegada da vida adulta.  

Outro aspecto do romance de formação, levantado por Moretti, é a configuração da 

narrativa no encadeamento de eventos cotidianos significativos rumo a um desfecho, uma vez 

que o sentido de realidade está associado à dimensão histórica-diacrônica. Os enredos desses 
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romances são organizados com a variação de dois princípios: classificação e transformação. 

Quando uma narrativa é regida pela transformação seu sentido consiste na impossibilidade de 

estabelecê-lo de antemão. Quando há um único objetivo pré-estabelecido e os eventos 

convergem para esse propósito, predomina o princípio da classificação.  

Se prevalece o princípio de classificação – se a ênfase recai, como em 

Goethe e nos romances ingleses, sobre o fato de que a juventude “deve 
acabar” –, então a juventude fica subordinada à ideia de maturidade; como a 

narrativa, ela “tem sentido” somente quando conduz a uma identidade 

estável e acabada. (MORETTI, 2020, p. 34) 

 

A ideia de maturidade engloba assim a noção de constituição de uma personalidade, 

com identidade estável e acabada. Os romances colocam os personagens em busca de sua 

formação, à procura de novas aprendizagens em processo de amadurecimento. No confronto 

educativo com a realidade, no embate entre constituição de uma individualidade e sua 

integração social, ele descobre a si mesmo e o mundo.  

Segundo Mazzari (2018), os três motivos fundamentais do romance de formação 

formulados em Os anos de aprendizagem de Wilhelm Meister são: Autonomia (formar-se a si 

mesmo), Totalidade (formação plena) e Harmonia.  

A expansão plena e harmoniosa das potencialidades do herói (artísticas, 
intelectuais e também físicas), a realização efetiva de sua totalidade humana 

é projetada no futuro e sua existência apresenta-se como um “estar a 

caminho” rumo a uma maestria de vida que Goethe, no entanto, representa 
menos como meta a ser efetivamente alcançada do que como direção a ser 

seguida. (MAZZARI, 2018, p. 20) 

 

A ideia de formação se relaciona com novos aprendizados, novas experiências, com 

abertura para o desenvolvimento de si. Esse desenvolvimento não passa só por adquirir 

educação formal, cultural e artística. O indivíduo também deve se “educar” em assuntos do 

cotidiano. A formação não significa apenas aprendizagens de novos conhecimentos. A noção 

incorpora ainda novas formas de lidar com seu próprio repertório anterior e a capacidade de 

rever antigas visões, concepções a respeito de si e do mundo. O processo de formação implica 

assim abertura para o novo e para o antigo. Discutiremos a seguir como esses três motivos do 

romance de formação são reconfigurados em Juventude, pensando na relação de John com seu 

passado sul-africano e com seu cotidiano britânico. Antes, porém, algumas considerações 

sobre o romance de formação de artista e romance de formação tardio, dois conceitos que 

também ajudam a apreender o jogo irônico proposto por Coetzee em Juventude.  
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O destino artístico de John demonstra afinidades com elementos do romance de 

formação de artista. Nessa variação do bildungsroman, o protagonista é um potencial artista e 

a criação de uma obra de arte costuma ser o evento central do enredo. Outra característica 

desses romances refere-se à personalidade excepcional dos protagonistas fadados a serem 

gênios artísticos. Nessas narrativas, é muito recorrente o enredo mostrar crises subjetivas que 

provocam a inspiração para a produção da obra artística. Com a crise e na busca de sua 

identidade, os heróis desenvolvem seus princípios como artistas. A formação então é uma 

busca de conhecimento de si como artista.  

O caminho formativo de John é movido pelo seu desejo de ser poeta. O que significa 

que sua educação não caminha apenas para o desenvolvimento de suas habilidades mundanas, 

mas principalmente para a formação artística. A desarmonia entre ambas no enredo de 

Juventude contribui na intensificação de traços da personalidade de John já delineados em 

Infância neste novo retrato. Juventude assim pode ser compreendido nessa tradição do 

romance de formação de artista. Sobre as influências literárias de John e sua busca pelo 

destino artístico, comentaremos na segunda parte deste capítulo.  

Segundo o crítico Franco Moretti, o romance de formação como forma simbólica da 

modernidade ascende no século XVIII, renova-se no século XIX e tem seu último respiro no 

início do século XX. Os romances desse último período são chamados de romance de 

formação tardio. São representantes desse período obras como O retrato do artista quando 

jovem (1916), de James Joyce, e Juventude (1895), de Joseph Conrad.  

Após a Primeira Guerra Mundial, as condições histórico-sociais e o quadro cultural 

que o romance de formação representava ruíram. Passa-se da individualidade autônoma para o 

indivíduo como mero membro da massa; da possibilidade de construção da identidade 

individual dentro de movimentos coletivos para a anulação da identidade individual; do 

potencial de maturidade de juventude para uma juventude desenraizada, narcisista e 

regressiva; da experiência ao trauma no qual o mundo é violento demais para o sujeito. 

Os romances desse período apresentam os protagonistas se relacionando com as 

instituições (igreja, escola, burocracia nos negócios) e se mostram avessos ao 

amadurecimento. Os personagens dessas narrativas são solitários e já não encontram um lugar 

no mundo. Sua socialização é inacabada. As histórias agora privilegiam momentos de trauma. 

Esse trauma, de acordo com Moretti, impacta na linguagem desses romances que já não 

funcionam tão bem. As palavras já não apreendem a realidade violenta maior que o sujeito. 
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Como forma de lidar com o trauma, surge a ironia “como mediação, como artifício 

diplomático para manter as crises sob controle”.  

O trauma torna a temporalidade narrativa descontínua, colocando a 

representação romanesca da experiência para fora do jogo [...]; destrói a 

unidade do EU, desautorizando a linguagem da autoconsciência; desmancha 
os espaços neutralizados, gerando uma angústia semiótica de inevitáveis 

consequências regressivas. Afinal, não sobra mais nada da velha forma 

simbólica: uma fase de socialização ocidental chega a seu fim; uma fase que 

o romance de formação havia ao mesmo tempo representado e promovido. 
(MORETTI, 2020, p. 366) 

 

Analisemos alguns elementos da tradição do romance de formação em Juventude, 

abordando o rompimento do jovem artista com a família, o país e a língua africânder, sua 

dedicação à literatura e a crise para se encontrar como artista, observando os deslocamentos 

promovidos por Coetzee para exagerar e intensificar traços da personalidade do jovem John e 

criar uma distância bastante irônica entre autor-narrador-personagem. 

 

 

 

3.1 A recusa do eu sul-africano 

 

 A relação de Juventude com elementos do romance de formação de artista já se 

configura no começo da narrativa, quando o jovem John, com então dezenove anos de idade, 

demonstra a convicção de que será artista e expressa seu desejo de sair da Cidade do Cabo, na 

África do Sul.  

 [...] a falta de graça e a estranheza fazem parte do purgatório que tem de 

atravessar para emergir, um dia, para a luz: a luz do amor, a luz da arte. Pois 
será um artista, isso está decidido há tempos. Se no momento tem de ser 

obscuro e ridículo, é porque faz parte do destino do artista sofrer a 

obscuridade e o ridículo até o dia em que se revela em seu verdadeiro poder 

e os zombadores e os gozadores se calam. [...] Riam!, pensa. Eu logo irei 
embora!2. (Juventude, 2005, p. 109, grifos nossos) 

 

Essa passagem é bastante exemplar, pois possibilita identificar as primeiras relações 

de Juventude com o romance de formação de artista. O protagonista é um potencial artista e o 

                                                

2 “Meanwhile, being dull and odd-looking are part of a purgatory he must pass through in order to emerge, one 

day, into the light: the light of love, the light of art. For he will be an artist, that has long been settled. If for the 

time being he must be obscure and ridiculous, that is because it is the lot of the artist to suffer obscurity and 

ridicule until the day when he is revealed in his true powers and the scoffers and mockers fall silent. […] Laugh! 

he thinks. Soon I will be gone!” (Scenes from Provincial Life, posição 2005, 2011) 
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enredo vai se desenvolver em torno dessa aprendizagem artística. Também já indica que o 

processo de formação ocorrerá longe de casa. Por outro lado, o trecho evidencia o movimento 

de afastamento de alguns pressupostos dessa tradição. Se no romance de formação de artista, 

o indivíduo é um ser excepcional que se tornará um gênio, no segundo romance da trilogia, na 

abertura, não há nenhum indicativo desse traço. Pelo contrário, o próprio protagonista se vê 

como estranho, sem graça. Assim, nesse início da narrativa, começa-se a observar o modo 

como Coetzee dialoga com essa tradição literária na construção dessa obra. É pela inversão, 

pela distorção e pela ironia de seus elementos, o que colabora na estratégia de separação entre 

consciência narrativa madura e consciência narrada dos anos de formação e no jogo de 

autorreferencialidade.  

O trecho ainda sintetiza ideias que vão se repetir ao longo da narrativa, como o 

paralelo entre o amor e a arte, como elementos indissociáveis e poderosos para a 

transformação dessa personalidade fraca em artista. O protagonista é movido pela crença de 

que o sucesso nas relações amorosas corresponde ao domínio de suas habilidades enquanto 

artista.  

Como em Infância, o ele é amplamente utilizado pelo narrador/autor para se referir a 

John. O nome do protagonista aparece poucas vezes na narrativa, sempre em discurso direto. 

Diferentemente do primeiro volume, não há menção ao sobrenome Coetzee. Um dado 

curioso, em português, como podemos comparar nas duas versões: o pronome em terceira 

pessoa foi omitido muitas vezes, optando-se pelo sujeito oculto, o que acaba apagando uma 

marca característica estilística desse projeto – a repetição do pronome pessoal em terceira 

pessoa (ele).  

Com relação ao modo narrativo, o excerto evidencia como o discurso é dominado pela 

voz da consciência do jovem potencial artista. O leitor tem acesso direito ao processo de 

pensamento do protagonista, acompanhando o que é relatado por seu ponto de vista. Por 

exemplo, a palavra purgatório transmite o quão penosa era aquela vida para ele e também 

comunica ao leitor como ele é imbuído pela ideia da formação de artista como um processo de 

purificação do seu antigo eu para um novo mais iluminado pela arte. Mesmo sem inserção de 

comentários do narrador, em momentos como esse, não é difícil observar de autodesprezo do 

autor por esse outro jovem artista.  

Por fim, vale comentar do trecho a ocorrência do pronome na primeira pessoa. Em 

Infância, ele é utilizado em enunciados relacionados à ideia de pertença e propriedade. Em 

Juventude, também surge em momentos pontuais, principalmente em enunciados relacionados 
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à ideia de deslocamento, como em: “Eu logo irei embora!”, quando é indicado pela primeira 

vez o desejo de vida em outro lugar.  

A saída da África do Sul faz parte do projeto formativo que John impôs para si. 

Seguindo o exemplo dos heróis do romance de formação, ele procura desenvolver suas 

potencialidades fora de casa. Primeiro, ainda no país natal, afasta-se da família, indo morar 

sozinho e provar que “ninguém precisa dos pais”. Mesmo morando perto dos pais, não vai 

visitá-los e faz questão de manter uma relação fria com a mãe. Como na primeira obra da 

trilogia, o protagonista resiste aos excessos do amor materno. A figura do pai comparece 

muito pouco em Juventude, apenas como uma projeção do que não deseja ser: um homem 

menor, fracassado. “Será que vai acabar se revelando filho do pai?”. Os pais representam os 

vínculos com um passado que ele quer extirpar. A rejeição aos pais é também a rejeição ao 

país. “A África do Sul é um albatroz em torno de seu pescoço. Quer que seja removido, não 

importa como, para que possa começar a respirar” (p. 109). 

Quando se muda para Londres, o jovem John está disposto a esquecer seu passado e 

continuar seu processo de formação. No entanto, as notícias da província ainda chegam pelas 

cartas da mãe: 

Toda semana chega uma carta de sua mãe, um aerograma azul-claro 
endereçado em caprichadas letras de forma maiúsculas. É com exasperação 

que recebe essas provas do imutável amor dela. Será que ela não entende 

que, ao sair da Cidade do Cabo, ele rompeu com todos os laços do passado? 

Como fazê-la aceitar que o processo de se transformar numa pessoa 
diferente, o qual começou quando tinha quinze anos, continuará 

impiedosamente até toda a memória da família e do país que deixou para trás 

estar extinta? Quando ela entenderá que ficou tão distante dela que pode até 
ser um estranho?3 (Juventude, 2005, p. 109) 

 

 

As cartas da mãe trazem as sombras de um passado que teimam em desaparecer. O 

contato com o antigo país também se dá pelas capas dos jornais ingleses que trazem notícias 

sobre a violência na África do Sul sob o regime do apartheid. 

Lê as reportagens do Guardian com apreensão. Um fazendeiro amarra um de 

seus trabalhadores a uma árvore e espanca-o até a morte. A polícia atira a 

esmo contra a multidão. Um prisioneiro é encontrado morto em sua cela, 

                                                

3 “Each week a letter arrives from his mother, a pale-blue aerogramme addressed in neat block capitals. It is with 

exasperation that he receives these evidences of her unvarying love for him. Will his mother not understand that 

when he departed Cape Town he cut all bonds with the past? How can he make her accept that the process of 

turning himself into a different person that began when he was fifteen will be carried through remorselessly until 

all memory of the family and the country he left behind is extinguished? When will she see that he has grown so 

far away from her that he might as well be a stranger?” (Scenes from Provincial Life, posição 3405, 2011)  
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enforcado com uma tira de lençol, o rosto ferido e ensanguentado. Horror 

sobre horror, atrocidade sobre atrocidade, sem cessar4. (Juventude, 2005, p. 
111) 

 

Se o garoto de Infância ainda não conseguia formular suas impressões sobre o regime 

de segregação racial que estava sendo implementado nos anos 1950, o jovem John tem 

compreensão da tensa relação social na África do Sul dos anos 1960 e uma posição de repúdio 

a tanto ódio e atrocidades. Ele ainda consegue perceber os posicionamentos maternos e 

expressar sua opinião contrária à mãe em relação à situação dos negros na África do Sul e aos 

africânderes. Para a mãe, “os negros na África do Sul vivem melhor do que em qualquer outro 

lugar da África” e apenas uma parte dos africânderes fazem o “mau nome do país” (p. 111). 

Para o filho, já é tempo de parar com discursos e de haver ações concretas para que a justiça 

seja feita: “os russos deviam invadir a África do Sul” (p. 111).  

Esse tom mais político surge em momentos pontuais da narrativa associados à 

perspectiva do jovem John. Na segunda parte da trilogia, boa parte dos eventos se situam na 

Inglaterra e o protagonista não está interessado em questões políticas da metrópole, nem nas 

da província. Em Juventude, as cenas da província surgem como lembranças ou notícias de 

um passado recente que o protagonista quer esquecer.  

 Apesar das tentativas de se separar desse passado, John também se vê às voltas com 

ele quando recebe turistas sul-africanas. Em conversa com Marianne, amiga de sua prima, 

falam em africânder. “Embora não fale africânder há anos, sente-se imediatamente relaxado, 

como se escorregasse para dentro de um banho quente”. (p. 142) A reconexão com a língua 

africânder lembra os tempos da infância, mas gera também incômodo. “Falar africânder neste 

país, gostaria de lhe [a Marianne] dizer, é como falar nazista, se existisse essa língua” (p. 

143). A língua africânder simboliza assim o regime totalitário do apartheid baseado na 

supremacia branca.  

Esse episódio com a língua africânder em Juventude retoma os conflitos identitários 

apresentados em Infância. Quando viaja para a fazenda do avô no Karoo, gostava da mistura 

alegre entre o africânder e o inglês na comunicação com os parentes. Nesse ambiente, 

experimentava certa sensação de pertencimento. Mas fora da fazenda, na percepção da 

                                                

4 “He reads the Guardian reports with dread. A farmer ties one of his workers to a tree and flogs him to death. 

Police fire at random into a crowd. A prisoner is found dead in his cell, hanging from a strip of blanket, his face 

bruised and bloody. Horror upon horror, atrocity upon atrocity, without relief.” (Scenes from Provincial Life, 

2011, posição 3428) 
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criança, o africânder era uma língua obscena. Em Infância, o menino começa a perceber as 

divisões em grupos raciais na África do Sul, buscando se separar da identidade africânder ao 

associá-la aos meninos violentos. Em Juventude, a postura de recusa à identidade africânder 

por questões políticas se explicita, mostrando a posição ambivalente em relação ao idioma: é 

uma língua afetiva associada ao Karoo, mas também é a língua da ideologia do apartheid. A 

obscenidade da língua dos meninos torna-se a língua do regime totalitário da África do Sul.  

Uma parte do esforço formativo do jovem artista, portanto, vai na direção do 

rompimento dos vínculos com a família, com o país e com a identidade africânder. Embora 

ele tente se livrar do eu sul-africano, falha em seu intento. “A África do Sul é uma ferida 

dentro dele” (p. 129). Ele coloca-se no caminho formativo, seguindo o pressuposto dos heróis 

de formação: formar-se a si mesmo. No entanto, a formação plena e harmônica há muito não 

está disponível. O próprio desejo de deixar o “eu sul-africano para trás” evidencia a cisão do 

sujeito. Diante do mundo violento do apartheid e de suas atrocidades, a ideia da formação 

total e harmônica, bem como a da genialidade do artista ficam fora de lugar. São idealizações 

do jovem artista e crítica ao mito do artista.  

A “ferida” sul-africana expressa pelo protagonista tem uma dimensão individual e 

coletiva. É a marca das experiências dolorosas do menino de Infância, com seu terror de ser 

enviado para as classes dos africânderes, de testemunhar a desigualdade entre crianças 

brancas e negras e de perceber os preconceitos raciais nos pais. É ainda a marca no jovem que 

percebe sua pertença à identidade africânder e não se identifica com os ideais do 

Afrikanerdom. A ferida indica os traumas individuais e coletivos de uma sociedade devastada 

por quatro décadas de divisão hostil entre grupos raciais e pela violência institutionalizada 

como política de Estado.  

Contando de modo irônico a história de formação do jovem artista, tentando escapar 

do passado sul-africano, em busca da vida de poeta na Europa, Coetzee esconde e revela 

marcas de sua trajetória como escritor. O narrador/autor e o leitor familiarizado à obra do 

escritor sabem que Coetzee fará do passado e da situação sul-africana do apartheid a matéria-

prima primordial de muitos romances.  
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3.2 Em busca do artista 

 

Em Juventude, o leitor percorre o território das influências do aspirante a poeta. Seu 

ideal de formação, ainda na África do Sul, é bastante ambicioso, movido por um desejo 

totalizante e pela visão de si mesmo como um provinciano que precisa se civilizar.  

Sua ambição é ler tudo o que vale a pena ler antes de ir para o exterior, de 

forma a não chegar à Europa como um matuto provinciano. Como guias de 

leitura, confia em Eliot e Pound. Com a autoridade deles, dispensa sem um 
olhar estante após estante de Scott, Dickens, Thackeray, Trollope, Meredith. 

Tampouco o que vem da Alemanha, da Itália, da Espanha ou da 

Escandinávia do século XIX merece atenção. A Rússia pode ter produzido 

alguns monstros interessantes, mas como artistas os russos não têm nada a 
ensinar. A civilização desde o século XVIII é uma questão anglo-francesa. 

 

Por outro lado, existem bolsões de alta civilização em tempos mais remotos 
que ninguém pode se permitir negligenciar: não só em Atenas e Roma, mas 

também na Alemanha de Walther von der Vogelweide, na Provence de 

Arnaut Daniel, na Florença de Dante e Guido Cavalcanti, para não falar da 

China Tang, da Índia Mogul e da Espanha almorávida. Portanto, a menos 
que aprenda chinês, persa e árabe, ou pelo menos o suficiente dessas línguas 

para ler seus clássicos com uma cola, ele pode muito bem se considerar um 

bárbaro.5 (Juventude, 2005, p. 33, grifos nossos) 
 

 

Esse trecho do início da narrativa mostra o empenho do jovem para a viagem à 

Inglaterra, como uma preparação para sua vida artística. Se na relação com a família assume 

que não depende de ninguém, na relação com o legado literário busca sua “linhagem”. Como 

é movido pelo destino de ser poeta, decide ter como mentores os poetas Ezra Pound (1885-

1972) e T.S. Eliot (1888-1965). Ele gostaria de ser discípulo de Pound, pois admira esse poeta 

pelas “flexões de uma voz falando normalmente” (Juventude, 2005, p. 28). Seguindo a trilha 

de leitura de Pound, John chega à prosa de Gustave Flaubert, Joseph Conrad, Henry James e 

Ford Madox Ford. As leituras preparatórias para a temporada inglesa evidenciam o desdém do 

                                                

5 “His ambition is to read everything worth reading before he goes overseas, so that he will not arrive in Europe 

a provincial bumpkin. As guides to reading he relies upon Eliot and Pound. On their authority he dismisses 

without a glance shelf after shelf of Scott, Dickens, Thackeray, Trollope, Meredith. Nor is anything that comes 
out of nineteenth-century Germany or Italy or Spain or Scandinavia worthy of attention. Russia may have 

produced some interesting monsters, but as artists the Russians have nothing to teach us. Civilization since the 

eighteenth century has been an Anglo-French affair. On the other hand, there are pockets of high civilization in 

remoter times that one cannot afford to neglect: not only Athens and Rome but also the Germany of Walther von 

der Vogelweide, the Provence of Arnaut Daniel, the Florence of Dante and Guido Cavalcanti, to say nothing of 

Tang China and Moghul India and Almoravid Spain. So unless he learns Chinese and Persian and Arabic, or at 

least enough of the languages to read their classics with a crib, he might as well be a barbarian.” (Scenes from 

Provincial Life, posição 2497, 2011) 
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protagonista pelo aperfeiçoamento em assuntos mundanos. Sua educação é orientada para o 

universo erudito e para a vida de poeta.  

É nesse território literário que o jovem John estabelece diálogos e busca encontrar sua 

voz como poeta, mas, no começo, espera que isso seja uma espécie de revelação, assim como 

o encontro com a mulher amada. Na verdade, sua dedicação à vida sexual e amorosa pode ser 

entendida como extensão da preparação para a idealizada vida de artista. “Ter uma amante faz 

parte da vida de um artista”. (p. 17) 

Não só a visão da vida de artista é idealizada como a ideia de que o Velho Mundo 

seria o lugar propício para o pleno desenvolvimento das habilidades artísticas. A vivência na 

Inglaterra mostra que a realidade é bem diferente. O protagonista não passa de um jovem da 

província, com poucas chances de inserção naquela sociedade. Se em Infância, o protagonista 

se considera um “falso inglês”, em Juventude, reconhece-se pelo olhar dos londrinos como 

um estrangeiro e se pergunta: “E o que significa afinal ‘tornar-se inglês’?”.  

Apesar das dificuldades, ele encara o início dos anos de aprendizagem na Inglaterra 

como parte do processo formativo. Agora é a fase do purgatório inglês. O “artista deve provar 

todas as experiências, da mais nobre à mais degradada” (p. 179). Por isso, suporta a vida em 

Londres com um trabalho na IBM e depois no interior do país. Seu dia a dia resume-se ao 

trabalho, às idas à biblioteca e ao cinema, além da escrita da dissertação de mestrado sobre 

Ford Madox Ford. 

O exílio autoimposto faz parte das ideias românticas do artista em formação. Para ele, 

o sofrimento e a solidão são elementos intrínsecos à atividade literária. No entanto, esse 

caminho é marcado pela culpa, pela hesitação e por uma sensação de impostura. Prevalece 

então uma sensação de deslocamento. Ele não é mais o menino que pertence ao Karoo, mas 

também não consegue apagar a imagem dos ancestrais e desse lugar afetivo. Na Inglaterra, 

não passa de estrangeiro na metrópole, fingindo ser artista.  

Que a vida dura, trabalhosa de seus ancestrais, suando com suas roupas 

escuras no calor e na poeira do Karoo, termine assim: num jovem 
saracoteando por uma cidade estrangeira, desperdiçando suas economias em 

libertinagem, fingindo ser artista!6 (Juventude, 2005, p. 129) 

 

                                                

6 “For the stubborn, mean lives that his ancestors lived, sweating in their dark clothes in the heat and dust of the 

Karoo, to eventuate in this: a young man sauntering around a foreign city, eating up his savings, whoring, 

pretending to be an artist!” (Scenes from Provincial Life, 2011, posição 3638) 
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Após três verões no Velho Mundo, é apenas mais um sujeito na massa, que coleciona 

casos amorosos, e sem nenhuma inspiração para a poesia. Só escreve poucos versos e realiza 

poemas experimentais por meio de programas de computador. Sua inserção social na 

Inglaterra falhou e seu projeto artístico também, ainda não produziu sua obra de arte. O 

percurso formativo ainda não se concretizou na obra de arte. 

Tem plena consciência de que seu fracasso como escritor e seu fracasso 

como amante são tão intimamente paralelos que podem muito bem ser a 

mesma coisa. [...] Mas a maneira mais brutal é dizer que tem medo: medo de 
escrever, medo de mulher7. (Juventude, 2005, p. 182) 

 

Já quase no final da narrativa, ele percebe como foi guiado pela ideia do artista 

movido pela inspiração e pelos amores. Quando revê a antiga posição, começa a se esboçar 

então um novo método para o trabalho criativo: a busca obstinada e metódica pela escrita e 

uma abertura para fracasso. “O que mais é exigido além de um tipo de estúpida, insensível 

obstinação, como amante, como escritor, ao lado de uma disposição de fracassar e fracassar 

de novo?” (p. 183). Nesse momento, ele parece ter conseguido livrar-se do mito do artista que 

o assombrava.  

Na biblioteca londrina, ele vivencia dois momentos significativos que o fazem 

reconsiderar velhas posições, demonstrando mais uma vez uma certa abertura para as 

novidades e uma conciliação possível com o eu sul-africano. O primeiro deles é quando 

mergulha na leitura de relatos de viagem de Bruchell pela África do Sul dos tempos da 

colonização. “Gostaria de fazer isso: escrever um livro tão convincente quanto o de Burchell e 

depositá-lo nesta biblioteca que define todas as bibliotecas” (p. 153). 

 Antes no horizonte estava a poesia, depois da leitura dos relatos de viagem, passa a 

ser a prosa. Sugere-se ainda que uma prosa inspirada em certa “aura de verdade”, partindo de 

uma matéria histórica do passado sul-africano que é ficcionalizada na forma de romance. 

Outro marco do processo formativo do jovem ocorre na biblioteca, quando nesse 

período de crise existencial na Inglaterra e de impasses na escrita, se depara com a obra Watt 

(1953), de Samuel Beckett. 

 

                                                

7 “He is well aware that his failure as a writer and his failure as a lover are so closely parallel that they might as 

well be the same thing. […] But the most brutal way is to say that he is afraid: afraid of writing, afraid of 

women”. (Scenes from Provincial Life, 2011, posição 4281) 
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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 de uma voz 

contando uma história, um fluxo continuamente interrompido por dúvidas e 
escrúpulos, o ritmo exatamente adequado ao ritmo de sua própria cabeça.  

[...] 

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?8 (Juventude, 2005, p. 170-171) 

 

 Em Juventude, não são narrados os desdobramentos desse encontro, o que fica é o 

destaque dado à influência do escritor irlandês no processo formativo do jovem artista. Na 

economia do romance, simboliza a troca de “pai”. Se antes Pound era a referência, agora o 

modelo a ser seguido é Samuel Beckett. Em ambos, o que interessa ao jovem John é o modo 

como ambos lidam com a voz.  

Ao término de Juventude, o protagonista encontra-se angustiado: “não é um poeta, 

nem um escritor, nem um artista” (p. 184). O período de formação do artista ainda não 

acabou. Contudo, o autor/narrador, separado no tempo daquele jovem, descobre e revela 

como na experiência londrina já se esboçam alguns princípios que vão orientar sua vida de 

escrita: a problematização da herança sul-africana e o diálogo com a tradição do alto 

modernismo europeu.  

 

 

3.3 A voz move o corpo 

 

Juventude não apresenta os desdobramentos do impacto da leitura de Watt, de Samuel 

Beckett. Esse capítulo da vida de escrita de Coetzee está registrado em outros livros e ensaios. 

Estudioso da obra beckettiana, o escritor sul-africano, em Doubling the Point9 (1992), sua 

autobiografia acadêmica dos anos 1990, abordou como o doutorado sobre a ficção inglesa de 

                                                

8 “[…] From the first page he knows he has hit on something. Propped up in bed with light pouring through the 

window, he reads and reads. Watt is quite unlike Beckett’s plays. There is no clash, no conflict, just the flow of a 

voice telling a story, a flow continually checked by doubts and scruples, its pace fitted exactly to the pace of his 

own mind. […] 

“Why did people not tell him Beckett wrote novels? How could he have J imagined he wanted to write in the 

manner of Ford when Beckett was around all the time?” (Scenes from Provincial Life, 2011, posição 3638) 
9 Além da entrevista, Doubling the Point (1992) reúne quatro ensaios de Coetzee sobre a obra beckettiana: “The 

comedy of point of view in Beckett’s Murphy” (1970), “The Manuscript revisions of Beckett’s Watt” (1972), 

“Samuel Beckett and the Temptations of Style” (1973) e “Remembering Texas” (1984).  
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Beckett, defendido em 1969 em Austin, no Texas (EUA), foi central para sua formação 

acadêmica e literária. Segundo o romancista sul-africano, em entrevista a Attwell, a tese e os 

ensaios sobre o estilo beckettiano não foram apenas exercícios acadêmicos, mas uma tentativa 

de apropriação do “segredo beckettiano”, nem que fosse para descartar essa influência depois. 

Ao rememorar esse período do doutorado, Coetzee comenta ainda que as leituras de 

Watt, Molloy (1951) e O inominável (1953) foram responsáveis por certo encantamento que 

não se perdeu ao longo tempo. Sobre a trilogia beckettiana do pós-guerra, seu interesse estava 

voltado às estratégias beckettianas para quebrar o efeito ilusionista do romance, por meio da 

introdução de uma nova voz narrativa. Sobre a ficção tardia de Beckett, Coetzee descreve 

como ficções marcadas pela autolaceração implacável e árida, na qual uma voz está confinada 

em um espaço infernal, sob o governo de regras obscuras. 

Eu devo acrescentar que as ficções curtas tardias de Beckett nunca 
chamaram minha atenção. Elas são, literalmente, desencarnadas. Molloy 

ainda era uma obra encarnada. O primeiro livro pós-morte de Beckett foi O 

inominável. No entanto, essa voz pós-morte ainda tem um corpo. [...] Eu 
ainda estou interessado em como a voz move o corpo, move no corpo10. 

(Doubling the Point, 1992, p. 23) 

 

Nesse excerto e no fragmento sobre Beckett em Juventude, evidencia-se o interesse de 

Coetzee pela construção da voz narrativa, principalmente pelo modo como o autor delega 

“sua autoridade” para seu narrador. Este, por sua vez, delega essa autoridade às personagens. 

Nesse sentido, o que chama a atenção de Coetzee é a recusa de Beckett por uma voz 

monológica que instaura uma ilusão.  

Para Chris Ackerley (2011), Infância é uma das obras mais beckettianas de Coetzee. 

Não somente por uma ligação temática de trazer memórias de uma infância triste, mas 

também pelo modo como borra os gêneros literários. Outros pontos em comum entre os dois 

autores, de acordo com Ackerley, são as imagens divididas do eu oriundas de uma voz externa 

que cria esse eu ficcionalizado e ainda o passado que não consegue ser capturado, só 

projetado.  

Em Infância e Juventude, o passado aparece, de fato, projetado em imagens em que os 

contornos estão borrados. No entanto, a voz que cria o eu ficcionalizado (ele) remete a um 

corpo externo, à voz autoral, inserindo questionamentos sobre a possibilidade de dizer a 

                                                

10 “I should add that Beckett’s later short fictions have never really held my attention. They are, quite literally, 

disembodied. Molloy was still a very embodied work. Beckett’s first after-death book was The Unnamable. But 

the after-death voice there still has body […] I am still interested in how the voice moves the body, moves in the 

body”. (Doubling the Point, 1992, p. 23) 
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verdade sobre o eu na escrita. Por meio do uso da terceira pessoa em Juventude, Coetzee evita 

uma voz monológica, ilumina o questionamento sobre quem é esse ele/eu na escrita e 

encontra formas de questionar/ironizar esse outro eu. Em Verão, o ele transforma-se em eles e 

marca ainda mais o caráter ficcional do projeto (auto)biográfico de reinvenção ficcional da 

vida.  
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4.  BIOGRAFADO FICCIONISTA EM VERÃO 

 
 

[…] nossas histórias de vida são nossas para construir 

como quisermos, dentro ou mesmo contra os limites 

impostos pelo real1. 

 

 

John Coetzee, já falecido, é o objeto de pesquisa do jovem biógrafo Vincent. Com o 

mote do retrato biográfico desse reconhecido ficcionista, Verão (2009) traz para o centro da 

obra questionamentos sobre o processo envolvido na elaboração de uma história de vida e 

acerca do valor de verdade da (auto)biografia. Na última obra da trilogia Cenas da vida na 

província, há um deslocamento da ênfase da representação da história de vida para o nível 

“meta” da reconstrução e da representação biográfica (GALLE, 2011, p. 232).  

O terceiro volume da trilogia dá continuidade à trajetória do jovem John. Juventude 

termina com o aspirante a poeta decepcionado com os anos de aprendizagem em Londres – 

ele ainda está longe do que julga ser seu destino. Em Verão, o enfoque está justamente no 

estágio em que John está prestes a ser escritor. A história cobre o período entre o retorno dele 

à África do Sul e a publicação dos primeiros livros: Dusklands, em 1974, e In the Heart of the 

Country, em 1977. Ao contrário do que talvez possa sugerir o título, Verão não traz um 

autorretrato do gênio iluminado ou um tom alegre. Como no segundo volume, prevalecem o 

tom melancólico e a autodepreciação no retrato do personagem, com reforço da ironia.  

Para contar mais um capítulo da vida de John e problematizar a representação 

biográfica, em Verão, J.M. Coetzee abandona as narrativas mais convencionais dos dois 

primeiros volumes. Em Infância e Juventude, a narração ocorre na terceira pessoa no tempo 

presente, tendo John como protagonista. Como discutimos, a estratégia da adoção da terceira 

pessoa interroga as premissas da autobiografia e contribui para borrar os limites entre não 

ficção e ficção. Também permite ao autor explicitar sua ênfase na ficcionalização do conteúdo 

autobiográfico, privilegiando uma autorrepresentação distanciada. Em Verão, o autor emprega 

outros artifícios para explicitar a ficcionalização de uma história de vida. O ele no singular 

(comum aos primeiros livros) sofre duplicações. John vira o objeto de uma biografia; 

personagem coadjuvante nas narrativas das fontes do biógrafo. É ainda o autor dos cadernos 

dos anos 1970 e o próprio revisor desses escritos nos anos 2000.  

                                                

1 COETZEE, J.M. Verão, 2010, p. 235. 
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No último livro da trilogia, o retrato de John não surge mais em uma moldura narrativa 

com afinidades com a forma do romance de formação (Juventude), nem em cenas curtas 

organizadas como livro de memórias em episódios temáticos (Infância). A opção de J.M. 

Coetzee é por um texto mais híbrido, constituído por diferentes gêneros textuais: entradas de 

diário, entrevistas, depoimentos e anotações de revisão. São gêneros que pertencem à esfera 

não ficcional que, na montagem da obra, são utilizados para contar a história de uma vida que, 

ao mesmo tempo, coincide e diverge da história vivida pelo autor empírico. Esse hibridismo 

formal, a presença de espécies de duplos do escritor e a mescla entre ficção e não ficção são 

três aspectos marcantes de outras duas obras da fase madura do autor, Elizabeth Costello 

(2003) e Diário de um ano ruim (2007).  

No terceiro volume da trilogia, os limites impostos pelo real são postos em xeque. A 

obra baseia-se em um anacronismo: Coetzee está morto. Com essa premissa, a história é 

arquitetada para desestabilizar a ideia de “verdade” do relato de uma vida. Os fatos 

autobiográficos são deliberadamente distorcidos. Os pais de J.M. Coetzee, Vera e Jack, 

morreram nos anos 1980, em um intervalo de três anos. Na narrativa, a mãe está morta já no 

início dos anos 1970 e o pai inicia o tratamento contra o câncer. Quando retorna dos Estados 

Unidos, o escritor era casado e tinha filhos. Mas, em Verão, a constituição da nova família é 

omitida. John, solteiro, volta ao país e passa a morar com o pai depois da temporada de 

estudos na Inglaterra e nos Estados Unidos. São apenas alguns exemplos da relação entre fato 

e ficção na obra e do emprego de distorções, anacronismos e omissões como estratégia para 

realçar a reconstrução de uma história de vida.  

Verão ainda explicita critérios, métodos e procedimentos da escrita de uma história de 

vida nas conversas entre os personagens, apresentando ao leitor os bastidores da construção 

de uma biografia e as dificuldades da autorrepresentação.  

O projeto do jovem pesquisador Vincent é escrever um retrato biográfico do falecido 

escritor John Coetzee. Seu objetivo é abordar um período bem específico da vida do 

biografado: o momento anterior à publicação dos primeiros romances, quando John dá os 

primeiros passos como ficcionista. Durante o levantamento de dados, o pesquisador consulta 

diários, cadernos de anotações e cartas do biografado. Ele ainda entrevista cinco pessoas que 

conviveram com John nesse período dos anos 1970. As fontes são: a vizinha e amante Julia 

Smith; a prima Margot; a dançarina brasileira Adriana Nascimento, com quem John vivera 

uma paixão platônica, e a professora francesa Sophie Denoël, com quem teve um caso 
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amoroso. O único homem entrevistado é Martin, ex-colega de docência na Universidade da 

Cidade do Cabo, assim como Sophie. 

O que o leitor encontrará em Verão é a reunião das entrevistas realizadas por Vincent 

e de dois cadernos escritos por John consultados pelo biógrafo. Cinco dos sete capítulos do 

livro são intitulados com o nome da fonte entrevistada. Desses capítulos, quatro se estruturam 

no formato pergunta-resposta, e o capítulo “Margot” é apresentado como uma versão editada 

do depoimento concedido ao biógrafo. Os capítulos de abertura e encerramento diferem desse 

conjunto. O primeiro capítulo traz fragmentos dos cadernos escritos por John entre os anos 

1972 e 1975. No último capítulo, os fragmentos do caderno não têm data. Nos dois cadernos, 

há inserções de pequenos blocos de texto em itálico; são os comentários de John feitos entre 

1999 e 2000.  

A organização de Verão destaca os diferentes pontos de vista dos personagens que 

descrevem John Coetzee. A articulação entre as várias visões sobre esse falecido escritor 

ficará sob a responsabilidade dos leitores. Diante das duplicações refratárias do ele/eu, o leitor 

experimenta junto com o biógrafo as dificuldades da tarefa de biografar e de apreender o 

retrato do biografado.  

Nos três livros da trilogia, há um pacto ambíguo e irônico com o leitor. O autor, que 

costuma ser avesso à exposição da vida íntima, joga com as projeções em torno de sua figura 

e com a curiosidade do leitor. Coetzee fala e não fala de si, construindo rótulos sempre 

provisórios e verdades instáveis, em Verão, de um modo extremamente sarcástico. Ao jogar 

com as expectativas em torno de sua história de vida, deliberadamente Coetzee deixa lacunas 

na narração, convoca e quebra vínculos com a realidade externa e não cede à curiosidade do 

leitor.  

Antes de apresentar como Coetzee dá ênfase ao nível “meta” da reconstrução e da 

representação biográfica, passemos aos comentários sobre a abordagem de Verão para as 

cenas da vida na província.  
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4.1 Cenas da província e da escrita 

 

O primeiro e o último capítulo de Verão (os cadernos) podem ser compreendidos 

como uma continuidade da trilogia Cenas da vida na província. Como em Infância e 

Juventude, os cadernos de Verão apresentam narrativas na terceira pessoa e no tempo 

presente. No restante do livro, predomina a narração no passado nos depoimentos das fontes 

do biógrafo. Também estão nos cadernos as cenas da África do Sul dos anos 1970, a partir da 

perspectiva de um indivíduo que anseia ser escritor. Essa época registrada no caderno 

corresponde ao período de inúmeras revoltas sociais contra o regime do apartheid, que foram 

duramente reprimidas pelo governo. 

O primeiro caderno, com apenas sete entradas, contextualiza o momento em que John 

começa a escrever seu primeiro romance. John e o pai viviam nos anos 1970 em Tokai, um 

subúrbio branco da Cidade do Cabo. A casa era próxima à prisão de segurança máxima de 

Pollsmoor. Nas anotações, o protagonista comenta as notícias sobre a violência estampadas 

diariamente nos jornais. Diante do relato sobre as atrocidades cometidas pelo regime, John 

assume não saber como reagir. Também questiona se ataques de raiva e desespero provocados 

pelo noticiário têm alguma serventia.  

Nos fragmentos, prevalecem o sentimento de impotência e a interrogação sobre a 

validade da escrita nesse contexto tão turbulento. Como nos tempos da Inglaterra, ele sente a 

África do Sul como uma ferida, no entanto agora apresenta um posicionamento mais incisivo 

sobre o país e expressa de que forma essa situação afeta seu dia a dia e sua escrita. O 

protagonista constata que não há como escapar da sujeira. A questão sul-africana é “uma 

velha questão corrosiva que não larga, que deixa sua feia ferida supurando. Remorso moral” 

(p. 10). Essas anotações do suposto jovem John, na verdade, revelam a avaliação do escritor 

maduro J.M. Coetzee, que passa em revista sua trajetória. Ele constata como as demandas da 

África do Sul sob o regime do apartheid se inserem em seu projeto literário.  

Em outro momento de Verão, na parte das entrevistas, a personagem Sophie Denoël, 

ao comentar sobre a identidade africânder de John, afirma que ele se sentia mais à vontade no 

papel de forasteiro. Na visão dessa fonte, a identidade africânder é marcada com a 

ambivalência que atravessa toda a trilogia: o pertencimento à comunidade africânder e o 

posicionamento de querer estar fora dessa comunidade. Estranho, estrangeiro e forasteiro. São 

as caracterizações empregadas para retratar o protagonista nas respectivas obras da trilogia. 

Os três adjetivos apontam para as experiências de deslocamento vivenciadas por John em seu 
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tempo de formação. Também servem para caracterizar o modo como Coetzee faz o 

autorretrato de si e das cenas da África do Sul sob o regime do apartheid, colocando-se como 

alguém de fora.  

Se essa posição de fora da cena é um aspecto em comum nas três obras, o tom político 

do primeiro capítulo de Verão sobre o ataque em Botswana destoa dos demais volumes da 

trilogia. Esse registro político, no terceiro volume, contribui não só para a construção das 

cenas da vida na província, com a crítica ao comportamento da maioria branca sul-africana 

diante do apartheid, como também para estabelecer o contraponto entre pai e filho. Ao 

contrário do filho, que sente repulsa ao ler o noticiário, o pai não fica indignado com as 

atrocidades estampadas no jornal diariamente. O modo de encarar os eventos políticos acentua 

a diferença entre pai e filho, retomando o conflito que foi desenhado em Infância.  

Além do registro mais político, os cadernos de Verão também apresentam momentos 

de caráter confessional. O primeiro momento ocorre no episódio em que o filho confessa que, 

na infância, premeditadamente quebrou o disco preferido do pai. Ao olhar para o evento em 

retrospectiva, arrepende-se e escreve o pedido de desculpas no aparente diário. “Perdoe-me 

[…] por tudo o que eu fiz desde o dia em que nasci” (p. 260). Embora comece a ter uma nova 

percepção sobre o pai, o ato da confissão é apenas encenado na escrita. O filho não chega a 

pedir perdão ao pai. Outro momento confessional está na última passagem do livro, quando 

John pensa em não se responsabilizar pelos cuidados do pai, que está em tratamento contra o 

câncer. “Vou abandonar o senhor. Até logo” (p. 275). Nesses capítulos de abertura e 

encerramento de Verão, a morte está presente. A abertura relata um ataque em Botswana; no 

capítulo final, insinua-se a iminente morte do pai, simbolizando a violência tanto no nível 

coletivo como individual. Diante das mortes, resta apenas o projeto de escrita para lidar com 

as feridas. É o que aparece afirmar John em suas anotações. 

Com relação ainda ao capítulo final de Verão, a organização do texto em formato de 

cadernos ressurge. As entradas agora estão sem marcação de data, chamando atenção para a 

descontinuidade temporal. Não há preocupação em criar uma linha lógico-temporal com os 

fatos relatados na abertura.  

Os dois cadernos, da abertura e do final do livro, trazem a inserção de uma faixa de 

texto em itálico, cuja voz situa-se em um momento posterior ao bloco principal. Aquele que 

escreveu os textos já é outro na ocasião em que lê e comenta seus antigos registros. Mostra-se 

ansioso para desenvolver os fragmentos. 
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Essas faixas iniciam-se com marcações, como: “Tema a desenvolver”, “A 

desenvolver”, “Questão”, “Cautela”. Os comentários em itálico confundem a natureza dos 

cadernos. Eram escritos não ficcionais (diários) que se serviriam de base para uma ficção? Por 

isso, os comentários “a desenvolver”, “traços do personagem”. Ou são os rascunhos do que 

seria o terceiro volume da trilogia realocados em uma nova moldura narrativa? Ou são 

simulacros do processo criativo do autor? Esses cadernos são citados nas falas do biógrafo 

Vincent como materiais de arquivo nos quais não se pode confiar, pois seriam apenas 

exemplos de como o escritor cria ficções de si.  

Os cadernos assim dialogam com as características dos dois primeiros volumes da 

trilogia Cenas da vida na província, reforçam o caráter “meta” da obra e contribuem na 

desestabilização das instâncias ficcionais em Verão.  

 

  

4.2 Sujeitos personagens e ficcionistas 

 

Em Verão, a reflexão sobre o fazer biográfico está encenada/dramatizada na própria 

narrativa. Seja pelas estratégias formais ou nas discussões oriundas dos diálogos das 

personagens, a pesquisa e o processo de escrita para a construção de uma biografia são 

sublinhados. A estratégia textual de colocar no centro do encerramento do projeto 

(auto)biográfico um “eu/ele morto” e ao seu redor personagens ficcionais (biógrafo/fontes) 

problematiza premissas das escritas de si e enfatiza o caráter de reinvenção na narração de 

uma história de vida.  

No terceiro volume da trilogia, são apresentadas diferentes visões sobre John. Vincent, 

que não conheceu seu biografado pessoalmente, nem obteve autorização para o projeto, 

escolhe levantar dados para sua biografia pela consulta aos materiais de arquivo deixados pelo 

escritor morto e pela coleta de depoimentos de pessoas que conviveram com o romancista. 

“Quer a verdade” e imagina encontrá-la na conversa com as fontes.  

No contato com as fontes, o biógrafo se frustra com os relatos dos entrevistados, pois a 

pequenez da vida íntima de John exposta por elas não corresponde à imagem do grande 

escritor Coetzee. Vincent não encontra nos cadernos, nem nos relatos das fontes, o retrato do 

jovem escritor que imaginara, muito menos as motivações para a escrita dos primeiros 

romances. Seu levantamento não valida a verdade que havia projetado para o escritor.  
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Fica evidente, nos depoimentos concedidos pelas fontes a Vincent, o interesse delas 

em contar suas próprias histórias de vida mais do que ajudar a traçar o perfil do biografado, 

conforme expressa a personagem Julia:  

Senhor Vincent, eu tenho plena consciência de que o senhor quer ouvir falar 
de John, não de mim. Mas a única história relativa a John que eu posso 

contar, ou a única que estou disposta a contar, é esta, ou seja, a história da 

minha vida e do papel que ele teve nela […] Estou avisando com toda a 
sinceridade […]. Eu realmente fui o personagem principal. John realmente 

foi um personagem menor2. (Verão, 2010, p. 50-51) 

  

Os entrevistados, ao rememorar suas histórias com John, dão enfoque ao que julgam 

mais apropriado relatar ao biógrafo, a ênfase recai em suas experiências particulares. 

Também, ao longo do relato, se interrogam sobre seu lugar/papel na história de vida do 

biografado. Nos depoimentos, diferentemente do livro a ser produzido por Vincent, John 

Coetzee não é protagonista, mas um personagem coadjuvante. O destaque à palavra 

“personagem” logo no primeiro depoimento leva o leitor a refletir sobre a dimensão ficcional 

que há na tarefa de recontar/representar uma história de vida.  

A consciência da invenção de uma ficção sobre si e acerca do outro surge textualmente 

em Verão. Nos diálogos com Vincent, as fontes demonstram consciência de que, ao 

rememorar os acontecimentos relatados ao biógrafo, podem estar inventando. Julia, por 

exemplo, afirma: “eu estou inventando enquanto falo. O que deve ser permitido, eu suponho, 

uma vez que estamos falando de um escritor” (p. 39). Contudo, ao assumir certa 

ficcionalização do relato, Julia garante fidelidade ao espírito do que ocorreu. 

 O próprio biógrafo confidencia certo grau de ficcionalização na edição de uma das 

entrevistas. No capítulo intitulado “Margot”, durante a leitura da versão editada da entrevista, 

Vincent afirma que dramatizou um pouco os fatos. “Acrescentei um ou outro detalhe para dar 

mais vida à cena” (p. 113), mas ressalta que os detalhes acrescidos são frutos de pesquisa 

empírica. Outra mudança realizada na edição do relato de Margot foi alterar o discurso da 

primeira para a terceira pessoa, o que remete ao procedimento empregado em Infância e 

Juventude. Quando a prima de John não se reconhece na nova história, o biógrafo justifica: 

                                                

2 “Mr Vincent, I am perfectly aware it is John you want to hear about, not me. But the only story involving John 

that I can tell, or the only one I am prepared to tell, is this one, namely the story of my life and his part in it […] I 

warn you most earnestly: […] I really was the main character. John really was a minor player.” (Scenes from 

Provincial Life, 2011, posição 4786). 
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“O ela que eu uso é como eu, mas não é eu. […] Eu não reescrevi, simplesmente reformulei 

como uma narrativa. Mudar a forma não afeta o conteúdo” (p. 99).  

O incômodo de Margot é justamente com a forma do relato. Para ela, o modo como 

sua fala foi editada afeta o conteúdo. Na nova versão, seu relato se parece com uma história 

ficcional. Esse capítulo chama a atenção não só para o processo de invenção no relato de uma 

história de vida, mas também para a possibilidade de ficcionalização na edição dessas 

histórias no processo de escrita biográfica.  

Já no capítulo “Adriana”, a dançarina brasileira pressupõe qual história o biógrafo 

deseja ouvir. Ela não aceita o rótulo de “uma das mulheres de Coetzee” imposto 

implicitamente por Vincent. Ela não permite que sua vida seja ficcionalizada.  

Não era a história que o senhor queria ouvir, não é? […] Queria ouvir sobre 

o romance entre o seu herói e a linda bailarina estrangeira. Bom, não estou 

lhe dando o seu romance, estou dando a verdade. Talvez verdade demais.3 
(Verão, 2010, p. 193) 

 

Na conversa com Sophie Denoël, ressurge a questão sobre o teor do que é dito pelas 

fontes biográficas:  

[…] e se formos todos ficcionistas, como o senhor chama Coetzee? E se nós 

inventamos 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?4 (Verão, 2010, p. 234) 

 

A explicitação dos questionamentos sobre a natureza dos relatos biográficos relaciona-

se com a ideia de outrobiografia de J.M. Coetzee. O eu do presente fala do eu do passado 

como se fosse outro. Não há um eu estável e inviolável. A própria linguagem interroga o que 

é relatado pelo sujeito e sobre o outro. Em Verão, J.M. Coetzee reforça o compromisso com o 

constante questionamento sobre a suposição de uma verdade sobre si. Nesse sentido, a ficção, 

a escrita seria o espaço ideal para a autoinvestigação, para a reinvenção de suas próprias 

experiências.  

 
 

 

                                                

3 “This is not the story you wanted to hear, is it? You wanted a different kind of story for your book. You wanted 

to hear of the romance between your hero and the beautiful foreign ballerina. Well, I am giving you truth, not 

romance. Maybe too much truth.” (Scenes from Provincial Life, 2011, posição 6526) 
4 “Yes; but what if we are all fictioneers, as you call Coetzee? What if we are all continually making up the 

stories of our lives? Why should what I tell you about Coetzee be any more worthy of credence than what he 

writes in his own person?” (Scenes from Provincial Life, 2011, posição 6930) 
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4.3 Interrogações sobre o fazer biográfico 

 

Além de problematizar a noção de verdade e realçar o caráter de invenção no relato 

das memórias, as falas das personagens de Verão trazem questionamentos sobre o fazer 

biográfico. Adriana, por exemplo, coloca em xeque o projeto de Vincent. Ela não compreende 

o motivo de transformar “Coetzee” em objeto de uma biografia, uma vez que não o considera 

um “grande herói”. Não entende por que a vida de “um homem sem substância” mereça ser 

contada. Para as entrevistadas, o biografado não é nem um grande homem, nem um grande 

escritor. Sua obra é “desprovida de paixão”. É um “homem sem importância”, “sem corpo”, 

“cômico”. Nos depoimentos, elas esboçam, de modo nada complacente, traços da 

personalidade do biografado.  

Além da questão sobre vida que merece ser contada em uma biografia, são constantes 

as interrogações sobre os métodos utilizados pelo biógrafo. Martin, o ex-colega de “Coetzee” 

na Universidade do Cabo, pergunta a Vincent, por exemplo sobre o critério de escolha das 

fontes da biografia. Na concepção do professor, o livro resultará em intrigas amorosas, pois 

ignora o valor do sujeito como escritor. Martin e Sophie, dois acadêmicos, diferentemente das 

demais fontes, evitam contar histórias privadas e procuram emitir somente opiniões 

relacionadas à profissão do escritor  

O professor Martin ainda questiona a estranha opção de Vincent de ignorar os escritos 

do biografado. A mesma interrogação é feita por Sophie Denoël. A resposta do pesquisador é: 

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 pessoa5. (Verão, 2010, p. 234) 

 

Esse trecho acentua um procedimento comum dos biógrafos: a consulta aos arquivos 

pessoais dos escritores em busca de comprovações e de detalhes factuais. No caso do biógrafo 

                                                

5 “Mme Denoël, I have been through the letters and diaries that are available to me. What Coetzee writes there 

cannot be trusted, not as a factual record – not because he was a liar but because he was a fictioneer. In his letters 

he is making up a fiction of himself for his correspondents; in his diaries he is doing much the same for his own 

eyes, or perhaps for posterity. As documents they have their value, of course; but if you want the truth, the full 

truth, then surely you need to set beside them the testimony of people who knew him in the flesh, who 

participated in his life.” (Scenes from Provincial Life, 2011, posição 6528) 
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retratado, ele lê esses registros como possíveis ficções de John. Como ocorre nos depoimentos 

das entrevistadas, predomina, na fala de Vincent, a possibilidade da invenção nos textos 

associados convencionalmente ao campo da não ficção. Há ainda no trecho uma crítica à ânsia 

da busca pela verdade atrás da ficção, dos escritos do autor em seu sentido mais amplo. A 

trilogia de J.M. Coetzee questiona justamente a existência de um eu estável e de uma verdade 

essencial que estaria encoberta pela escrita, apresentando de maneira irônica diversos “eus” de 

Coetzee e borrando os limites entre realidade e ficção.  

No terceiro volume, outra crítica aos métodos do fazer biográfico refere-se à procura 

por achar correspondência direta entre as personagens da ficção e as personalidades que 

conviveram com o autor. As entrevistadas são questionadas se já se encontraram nos 

romances de John, por exemplo. O autor ainda responde6, com Verão, às apropriações do 

“ele” das autobiografias ficcionalizadas em leituras críticas sobre sua obra ou em perfis sobre 

sua personalidade. 

Em Verão, é apresentado um mosaico para formar o “ele”. Cada fonte apresenta sua 

versão da personagem biografada. Forma-se uma imagem difusa, ancorada em rótulos e 

verdades instáveis. A obra ironiza as diferentes visões a respeito do autor que se 

disseminaram, especialmente após a premiação do Nobel. É um gesto de recusa à 

espetacularização em torno da figura do escritor. Por outro lado, não deixa de reforçar certa 

mitologia em torno de sua personalidade.  

Retomando as discussões encenadas na obra sobre o fazer biográfico, nas conversas 

entre fontes e biógrafo, as implicações éticas envolvidas na produção de uma biografia 

surgem. O capítulo “Margot”, por exemplo, problematiza a transformação de uma narrativa 

pessoal em uma história que vai se tornar pública. Ao se ver como personagem da edição de 

Vincent, além de não se reconhecer como personagem, Margot se preocupa com a recepção 

da biografia pelos parentes. Interroga-se como ficará sua relação com a irmã após tamanha 

exposição da vida íntima da família na biografia.  

No capítulo “Sophie”, há críticas à ideia da vida do escritor como um patrimônio 

público, como um monumento de todos. Nessa parte da obra, também emerge o tema da 

autorização do biografado. Para a professora, uma biografia com enfoque na vida privada do 

                                                

6 Cabe lembrar que o período de escrita de Verão coincide com o interesse de J. C. Kannemeyer na produção de 

uma biografia sobre o autor. J.M. Coetzee colabora com o projeto por meio de entrevistas e também concede 

acesso a materiais de arquivo pessoal. A biografia J.M. Coetzee: A life of writing é publicada, pela primeira vez, 

em 2012 em língua africânder.  
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escritor deve ter o consentimento do próprio biografado e de sua família. Para Madame 

Denoël, John discordaria do projeto se estivesse vivo. …“[…] ele acreditava que nossas 

histórias de vida são nossas para construir como quisermos, dentro ou mesmo contra os 

limites impostos pelo real” (p. 235). Nessa passagem do livro, para além da questão da 

anuência do biografado e de seus familiares, há a afirmação da opção pela ênfase no ficcional 

no projeto coetzeeano de releitura do gênero autobiografia.  

Ao colocar no centro da obra as discussões sobre o fazer biográfico e as implicações 

da escrita de uma história de vida, J.M. Coetzee faz com que a personagem do biógrafo 

mimetize a postura do leitor empírico ávido por informações a respeito da vida do escritor. 

Por outro lado, Vincent ocupa o papel do responsável por contar uma vida e vivencia as 

implicações dessa tarefa. Em outras palavras, na figura de Vincent, J.M. Coetzee joga com o 

leitor e chama atenção para os problemas da reconstrução biográfica.  

 

 

4.5 Diversas perspectivas em jogo 

 

Sobre o gênero biografia, em um dos diálogos do livro Doubling the Point, J.M. 

Coetzee ressalta: 

Biografia é um tipo de narrativa em que você seleciona o material de um 

passado vivido e transforma isso em uma narrativa que leva a um presente 

vivo de uma maneira mais ou menos contínua. A premissa da biografia é a 
continuidade entre o passado e o presente.7 (DB, 1993, p. 391, tradução 

nossa) 

 

Em Verão, o autor, em sua leitura criativa e reflexiva sobre o gênero, desestabiliza 

essa noção de continuidade entre passado e presente. O presente que motiva a escrita 

biográfica está ancorado em um dado falso: “a morte de Coetzee”. Essa morte é, na verdade, 

uma projeção de futuro. A continuidade também é desestabilizada com a recusa de uma voz 

única e organizadora dos acontecimentos para a representação da história de uma vida.  

Na economia narrativa, a justificativa para a ausência da voz organizadora é o projeto 

de Vincent que consiste em reunir um conjunto de relatos independentes para apresentar o 

                                                

7 “Biography is a kind of storytelling in which you select material from a lived past and fashion it into a narrative 

that leads into a living present in a more or less seamless way. The premise of biography is continuity between 

past and present.” 
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escritor. O biógrafo deseja apresentar uma história com várias perspectivas sobre a vida do 

escritor.  

[…] não estou interessado em chegar a um juízo final sobre Coetzee. Deixo 

isso à história. O que estou fazendo é contar a história de um estágio da vida 

dele, ou se não se pode ter uma história única, então diversas histórias de 
diversas perspectivas.8 (Verão, 2010, p. 225) 

 

Em Verão, há um jogo permanente com a expectativa do leitor que não apenas 

questiona o estatuto do que lê e reflete sobre o fazer biográfico. No confronto das perspectivas 

das histórias contadas pelas fontes, na recepção dessas vozes polifônicas, o leitor também é 

convocado a criar mais uma nova perspectiva. Ele configura outra imagem do biografado.  

As vozes em Verão, organizadas, principalmente, no formato de entrevistas, remetem 

ainda à crítica de J.M. Coetzee ao gênero e ao discurso monológico. Em Doubling the Point, 

ele comenta sobre sua resistência a entrevistas e sua falta de cooperação com entrevistadores. 

Ele não considera a entrevista uma troca, mas uma conversa entre dois estranhos, em que um 

deles, pelas convenções do gênero, cruza os limites do que seria adequado abordar e viola o 

espaço privado.  

Outra razão para sua irritabilidade com entrevistas, conforme Coetzee explica a 

Attwell, deve-se não só a um incômodo com a falta de controle no processo, mas ao modo 

como esse discurso dialógico se transforma em discurso monológico. “Os entrevistadores 

querem um discurso, um fluxo de fala. Eles gravam, transcrevem, editam e censuram esse 

discurso, cortando ao próprio capricho, até que o que resta se conforma a um ideal 

monológico9” (1992, p. 65).  

Durante a explicação sobre a resistência a entrevistas, Coetzee ainda explicita sua 

concepção de escrita:  

Escrever não é livre expressão. Há um verdadeiro sentido em que escrever é 

dialógico: uma questão de despertar as contravozes em si mesmo e embarcar 
na fala com elas. Isso confere em alguma medida a seriedade de um escritor, 

se ele evoca /invoca aquelas contravozes em si mesmo, isto é, se desce da 

posição do que Lacan chama de “o sujeito suposto saber”.10 (DB, 1992, p. 65) 

                                                

8 “I am not interested in delivering a final judgment on Coetzee. I am not writing that kind of book. Final 

judgments I leave to history. What I am doing is telling the story of a stage in his life, or if we can’t arrive at a 

single story then several stories from different perspectives.” (Scenes from Provincial Life, 2011, posição 6860)  
9 “Whereas interviewers want speech, a flow of speech. That speech they record, take away, edit, censor, cutting 

away all its waywardness, till what is left conforms to a monologic ideal.” 
10 “Writing is not free expression. There is a true sense in which writing is dialogic: a matter of awakening the 

counter voices in oneself and embarking upon speech with them. It is some measure of a writer’s seriousness 

whether he does evoke/invoke those countervoices in himself, that is, step down from the position of what Lacan 

calls ‘the subject supposed to know’.” 
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 Para Coetzee, a tarefa do escritor então seria ter uma abertura para convocar essas 

vozes e contravozes, buscando um diálogo entre presente e passado. Nesse confronto de 

vozes, por meio da linguagem, pode ocorrer a interrogação a supostos saberes sobre si, sobre 

o outro e o mundo.  

Verão assim pode ser lido como um contraponto às convenções do gênero biografia. 

Sua ênfase no nível meta da reconstrução e da representação biográfica relaciona-se à busca 

por vozes polifônicas que formalizem impasses e à crítica ao discurso monológico.  

Essas duas linhas de força da poética coetzeeana são observadas nos romances da fase 

sul-africana, no entanto, ganham novas configurações nas obras publicadas após a mudança 

para a Austrália. Na ficção australiana, composta por Elizabeth Costello, Homem lento e 

Diário de um ano ruim, Coetzee trabalha com formas híbridas e autorreflexivas, colocando no 

centro das obras escritores-personagens que guardam semelhanças com seu autor e discute o 

lugar da ficção na contemporaneidade.  

 Em Diário de um ano ruim, como em Verão, não há uma voz que organiza as 

diferentes perspectivas. Os dois livros têm uma montagem que convidam o leitor a perceber a 

evocação das vozes e como elas estão em disputa. No caso de Diário de um ano ruim, a 

própria experiência da recepção das vozes polifônicas se relaciona ao modo como o leitor 

escolhe ler as três faixas narrativas que formam o livro.  

Em uma única página de Diário de um ano ruim, há três faixas ou blocos de texto. 

Esses blocos correspondem a diferentes pontos de vista. O formato gráfico tripartido exige 

novas estratégias de leitura. O leitor necessita adotar um procedimento para avançar na 

leitura, acompanhando as três faixas de texto. A primeira faixa é ocupada pelos ensaios de um 

escritor em idade avançada, Señor C. É uma voz autoral objetiva e dura que expressa suas 

posições sobre a situação contemporânea. Na segunda faixa, em contraste com o texto de 

caráter opinativo do topo da página, encontra-se uma narrativa em primeira pessoa do Señor 

C, uma espécie de diário sobre o processo de produção desses ensaios e sobre o encontro 

amoroso com a jovem Anya, contratada para transcrever e digitar os textos do velho 

romancista. Na terceira faixa, também em primeira pessoa, há a narrativa de Anya sobre a 

relação com o escritor.  

A princípio, a primeira faixa pode ser entendida como a parte não ficcional, enquanto 

os outros dois blocos podem ser lidos como a parte ficcional. No entanto, ao longo dos livros, 

essas faixas aparentemente estanques se interpenetram. O espaço para a não ficção se 
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contamina com a ficção. O que era um conteúdo de teor mais objetivo passa a ter caráter 

confessional, como o bloco no topo da página.  

As vozes de Anya e Señor C se contrapõem e se confrontam nas duas faixas inferiores. 

Anya oferece suas considerações sobre os ensaios ao escritor. Nesse diálogo, aos poucos, os 

pontos de vista da secretária alcançam o relutante e dogmático escritor.  

O que começou a mudar desde que eu entrei na órbita de Anya não são tanto 

minhas opiniões em si, mas minha opinião sobre minhas opiniões. Quando 

eu leio o que apenas horas antes ela transcreveu de uma gravação da minha 
voz […] por breves momentos consigo ver essas minhas opiniões duras 

através dos olhos dela11 […]  

(Diário de um ano ruim, 2008, p. 151-152) 

 

O leitor assim acompanha as mudanças dentro de cada faixa devido ao confronto entre 

as diferentes perspectivas apresentadas por cada voz. Em Verão, diferentemente de Diário de 

um ano ruim, as vozes não estão organizadas em faixas em uma mesma página, mas em 

blocos estanques. Há um capítulo para cada fonte do biógrafo. Na maioria dos capítulos, o 

leitor acompanha o diálogo entre Vincent e suas fontes. É o que ocorre nos capítulos: Julia, 

Adriana, Martin e Sophie. O leitor é como se fosse uma testemunha das entrevistas. Apenas 

no capítulo “Margot”, ele experimenta a leitura de um depoimento editado, como o leitor que 

lê a versão final dos ensaios do Señor C. 

Como em Diário de um ano ruim, em Verão, não há uma instância que articule as 

diferentes perspectivas sobre o biografado em uma única narração. Na montagem do terceiro 

volume da trilogia, os blocos relativamente independentes não apresentam a interação e a 

contaminação de vozes que correm no Diário, nem os gêneros textuais se interpenetram, 

provocando desestabilizações.  

Em Verão, as diferentes perspectivas giram em torno de uma ausência e acabam por 

reforçar traços do biografado. O confronto de vozes fica reduzido a dois polos: de um lado o 

biógrafo Vincent, do outro seus entrevistados, que contestam o biógrafo. O confronto fica 

mais acentuado nas entrevistas com Martin e Sophie, com os questionamentos em torno do 

enfoque a ser dado na biografia em construção.  

                                                

11 “What has begun to change since I moved into the orbit of Anya is not my opinion themselves so much as my 

opinion of my opinions. As I read through what mere hours before she translated from a record of my speaking 

voice […] there are flickering moments when I can see these hard opinions of mine through her eyes […]” 

(Diary of a bad year, 2008, p. 136-137) 



118 

 

 

 

 

 

Nesse sentido, a experimentação de Verão é menos potente que a de Diário de um ano 

ruim. No encerramento da trilogia, há um coro de vozes que se contrapõem em relação aos 

métodos do projeto biográfico, mas as diferentes perspectivas são articuladas de modo a 

sustentar uma posição sobre o ele ficcionalizado. O que o autor alcança é apresentar o 

“eu/ele” por diferentes pontos de vista. Há o olhar sobre si presente nos cadernos e o olhar dos 

outros (biógrafo e fontes). Há ainda espaço para o leitor recriar mais uma perspectiva 

enquanto lê. Se a verdade, na visão de J.M. Coetzee, aparece para o escritor no ato da escrita, 

para o leitor, ela surge no ato da leitura. A escrita assim é um espaço de criação e reflexão 

para o escritor e o leitor. 

Com Verão, o autor encerra a trilogia de Cenas da vida na província e ainda conclui 

um ciclo de uma pesquisa estética marcada pelo nível “meta” na representação literária. Na 

última obra da trilogia e na ficção australiana, J.M. Coetzee duplica a figura do escritor, 

dramatiza o processo da escrita e inclui, no plano da narrativa, discussões sobre o lugar da 

literatura e da vida do escritor na contemporaneidade, explorando os limites impostos pelo 

real e desestabilizando os gêneros literários e as noções de ficção e não ficção.  

 

 



119 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

O objetivo deste estudo foi propor uma leitura da trilogia Cenas da vida na província, 

de Coetzee. Dentro da longa trajetória de escrita do sul-africano, há poucas considerações 

sobre as três obras como um conjunto. Os principais críticos coetzeeanos voltaram sua 

atenção aos dois primeiros volumes, Infância e Juventude, obras mais acabadas e similares 

formalmente, do que a Verão, com sua forma estranha que explicita o caráter de artíficio.  

O exame desses três volumes como parte de um ciclo de ficção autobiográfica do autor 

propicia uma entrada para conhecer as principais questões da poética do escritor e ainda 

possibilita situar esse ciclo dentro das discussões em torno do fenômeno autobiográfico na 

literatura contemporânea.  

O interesse pela leitura em conjunto de Infância, Juventude e Verão surge no momento 

de finalização da pesquisa de mestrado1 sobre a ficção australiana, de J.M. Coetzee, uma fase 

caracterizada pela crítica ao realismo formal, pela metaficção e pelo questionamento 

programático das possibilidades da ficção no mundo contemporâneo. A trilogia Cenas da vida 

na província pode ser situada como um período de transição entre a fase sul-africana e esse 

ciclo dos romances autorreflexivos.  

No contato inicial com a trilogia Cenas da vida na província, os primeiros 

questionamentos foram: por que não escrever eu, por que narrar na terceira pessoa, se o 

conteúdo é predominanentemente autobiográfico, se o projeto envolve lidar com as próprias 

memórias. Também parecia estranho um projeto de cunho autobiográfico para um escritor 

pouco afeito à exposição da vida privada. Por que então a criação de um projeto literário 

aparentemente contrário a esse princípio?   

Diante dessas indagações, um dos movimentos foi se aproximar dos estudos ligados à  

tradição das escritas de si, tendo como guia a abordagem crítica do próprio Coetzee. O 

primeiro capítulo é a síntese dessa investigação, apresentando o diálogo do ensaísta com os 

estudos ligados a essa tradição. Esse diálogo indica como, em seus escritos críticos, Coetzee 

questiona constantemente a suposição de uma verdade essencial sobre o sujeito. Outro aspecto 

discutido, nessa parte do trabalho, foi o processo criativo de J.M. Coetzee, com a intenção de 

pontuar como a interrogação formal e a busca pela reflexividade são constitutivas da poética 

                                                

1 CRUZ, Talita Mochiute. A ficção australiana de J. M. Coetzee: o romance autorreflexivo contemporâneo. 

2015. Dissertação (Mestrado em Teoria Literária e Literatura Comparada) - Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.  
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coetzeeana. O autor se utiliza das formas disponíveis pela tradição literária para interrogar as 

convenções dos gêneros e confrontar esse legado de origem europeia.  

A trilogia Cenas da vida na província pode ser compreendida como uma proposta 

criativa de Coetzee para questões oriundas de suas reflexões críticas. No projeto, ele recoloca, 

com outra configuração, os impasses pontudados nos ensaios. Uma das tensões que 

procuramos discutir foi a ausência/presença do eu nesse ciclo criativo coetzeeano, no qual a 

escrita convoca as memórias de um sujeito, as experiências de um “eu” que não são narradas 

em primeira pessoa. Por isso, o título deste trabalho com o (não) entre parênteses. O eu está e 

não está escrito. A adoção da terceira pessoa encobre e revela esse eu. É uma estratégia 

consciente para promover um distanciamente entre o eu do passado e eu do presente, criando 

assim uma outrografia, um termo empregado por Coetzee. Quando se torna outro de si, o 

escritor consegue lidar e ficcionalizar suas memórias.   

No segundo capítulo, na tentativa de compreender como a terceira pessoa encobria e 

revelava o sujeito, as cenas de Infância foram analisadas a partir da aproximação com  

fotografias capturadas pelo jovem Coetzee. Nas duas linguagens, prevalecem o autorretrato 

nuançado e o enquadramento da realidade sul-africana de uma perspectiva distanciada. 

Convocar as fotografias foi uma opção para discutir os procedimentos formais constitutivos 

de Infância e também o modo como o autor costuma representar o contexto sul-africano do 

apartheid  em suas obras.  

Nesse sentido, a trilogia das Cenas da vida na província retoma e reconfigura questões 

caras aos romances da fase sul-africana. Embora tenha optado por tratar de forma mais 

refratária a África do Sul sob o aparhteid em suas representações literárias, o autor não escapa 

das demandas de sua época. Os conflitos raciais, o papel do intelectual branco frente à 

violência institucionalizada e a dimensão moral envolvida no cotidiano vivenciado sob um 

regime que viola os direitos humanos são tematizados nos romances sul-africanos, como em 

Vida e época de Michael K., A idade de ferro e Desonra. Esses temas são revistados nas 

narrativas dos anos de formação do jovem John. No ciclo autobiográfico, os sentimentos de 

culpa histórica e remorso moral também estão presentes nas diferentes fases do protagonista 

das narrativas.  

Se anteriormente J.M. Coetzee havia sido criticado por ser alheio aos dilemas sul-

africanas, pela representação mais oblíquo da realidade circundante, quando no ambiente 

cultural do país imperava o realismo engajado; em Cenas da vida na província, ele reafirma 

sua opção pela representação mais refratária da realidade, mas assume também ser um filho 
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da África do Sul, explicitando suas experiências de deslocamento e os conflitos com a 

identidade africânder. A memória da experiência traumática do apartheid não surge em tom 

documental, porém vem à tona na narração de uma história particular. O presente da narração 

evita o olhar retrospectivo ao passado e uma eventual avaliação explícita sobre os impactos 

dos acontecimentos políticos na vida do jovem escritor. Somente em Verão, pela nova 

proposta formal, os comentários relacionados ao apartheid e à identidade africânder são mais 

explícitos em comparação com os dois primeiros volumes.  

No terceiro capítulo deste trabalho, Juventude foi o foco da análise, abordando como 

J.M. Coetzee atualiza os procedimentos adotados em Infância para problematizar o gênero 

autobiográfico e enfatizar o caráter de reinvenção ficcional da vida. No segundo volume da 

trilogia, Coetzee ainda se aproxima do romance de formação, para criar o retrato do artista, 

subvertendo caraterísticas dessa tradição e criticando de modo irônico a visão romântica da 

vida de artista. Em Juventude ainda, Coetzee lida com as memórias da África do Sul do 

apartheid e  também com a paisagem literária que o formou.  

Em Juventude, a investigação volta-se à busca de uma identidade como artista.  No 

estrangeiro, o jovem escritor busca referências para encontrar sua voz. O conflito de John é 

cortar os laços com o passado sul-africano, ao mesmo tempo em que tenta se filiar ao universo 

poético europeu. A tarefa falha. O que se esboça em Juventude é a conciliação que Coetzee 

realiza, ao longo de sua carreira, entre a experiência sul-africana e a herança literária e 

filosófica ligada à tradição europeia.  

A forma como o escritor interroga a tradição da escrita de si na trilogia segue a ideia 

da invocação/evocação de vozes e contravozes. Ele busca dialogar com esse passado se 

contrapondo às convenções literárias e às ideias estáveis. Seu modo de lidar com a cultura é 

pela desestabilização da forma, por meio do trabalho imaginativo, propondo sobretudo 

questionamento mais do que respostas. 

As indagações sobre a biografia estão no centro de Verão. Considerando esse aspecto, 

no quarto capítulo deste trabalho, a leitura proposta para Verão contemplou a análise dos 

aspectos que aproximam e distanciam essa obra de Infância e Juventude, com especial 

atenção para a discussão sobre o fazer biográfico. Outro movimento da análise foi refletir 

sobre as diferentes perspectivas em Verão, em chave comparativa com Diário de um ano 

ruim. O terceiro volume do ciclo coetzeeano, além de concluir a investigação de cunho 

autobiográfico, põe ênfase  no nível “meta” na representação literária. Após o encerramento 

da Cenas da vida na província, Coetzee volta-se para trilogia de Jesus. Nos romances A 
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infância de Jesus, A vida escolar de Jesus e A morte de Jesus, nem África do Sul, nem 

Austrália são espaços para imaginação do escritor. As narrativas se passam em um lugar 

indefinido, com personagens que chegam a um novo terrritório, como se fossem refugiados. 

Em outras palavras, Coetzee recua na ênfase ao caráter metaficcional dos livros anteriores e 

opta por uma prosa mais convencional, em que o enredo gira em torno da educação de um 

menino e está repleto de embates filosóficos nos diálogos entre as personagens. Esse novo 

ciclo demanda novas investigações, novas leituras futuras.  

*** 

Com relação ao ciclo autobiográfico, em resumo, na leitura proposta neste trabalho, a 

trilogia Cenas da vida na província foi abordada no diálogo com os conceitos da tradição da 

escrita de si e no confronto com a obra crítica e criativa coetzeeana. Essas aproximações 

foram realizadas na tentativa de discutir como o projeto coetzeeano envolve justamente a 

interrogação das formas literárias e a exploração das fronteiras entre ficção e realidade. Diante 

das convenções da autobiografia, Coetzee problematiza os limites da autorrepresentação e dos 

gêneros literários.  

Por meio da análise das obras, discutimos como a voz do ele se contrapõe a voz dos 

diferentes eu. A troca do eu por ele não é apenas uma substituição linguística ou uma 

estratégia narrativa. A adoção do ele, para ironizar os diferentes eus ficcionalizados, aponta 

para os deslocamentos envolvidos no processo de reconstrução e representação de uma 

história de vida. Ainda mostra como o eu instável é transformado em um ele, que também se 

configura de maneira instável na ficção. Não apenas o eu é transformado em ele na trilogia, 

como ainda esse ele (outro eu) sofre transformações em outros dentro da ficção. Assim, tanto 

eu quanto ele estão e não estão na escrita do ciclo autobiográfico. Dessa maneira, Coetzee 

desestabiliza as vozes narrativas e gera impasses. A interrogação sobre o eu e os outros só 

pode ocorrer pela e na linguagem, sendo impossível alcançar a verdade. O caminho possível é 

apenas a busca em espiral e paradoxal por essa ideia da verdade. 

 Com a trilogia Cenas da vida na província, Coetzee sugere assim uma ficção de 

formas onívoras e híbridas na “nova idade das trevas”, na qual há abertura ao diálogo e espaço 

para a autoinvestigação, para a especulação imaginativa e para histórias forjadas para além 

dos limites impostos pelo real,  tendo como compromisso o questionamento de supostos 

saberes sobre si, sobre o outro e sobre o mundo. 
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