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Resumo: Esse artigo contempla a apresentação do projeto de pesquisa de doutorado intitulado 
“A humanização do herói em Desonra, de J. M. Coetzee: o corpo, o choque cultural e o mito 
trágico”. Tal proposta visa analisar como se realiza a construção estética do romance Desonra 
(publicado em 1999), a partir da reflexão sobre o corpo, o choque cultural e o mito trágico, 
aspectos estes significativos no conjunto da obra. Partindo da perspectiva de que o protagonista 
do romance Desonra sofra um processo de degradação social ao mesmo tempo em que se 
humaniza, o problema que se insinua nessa pesquisa está em discernir os aspectos estéticos 
subjacentes, isto é, como se dá a construção formal do romance nesse sentido. 
Palavras-chave: romance; corpo; choque cultural; trágico. 
 

O autor de Desonra, John Maxwell Coetzee, nasceu em 1940, na Cidade do Cabo, 

África do Sul. Conhecido como J. M. Coetzee, o autor publicou ficção, memórias, 

traduções, estudos linguísticos e ensaios de crítica literária. Em 1974, publicou 

Dusklands, o seu primeiro romance. Foi agraciado por duas vezes com o Booker Prize. 

A primeira, em 1983, por The Life and Times of Michael K e a segunda, em 1999, por 

Desonra. Publicou no Brasil vários livros pela Companhia das Letras. Em 2003, 

conquistou o Nobel de Literatura.  

A obra Desonra foi traduzida para o português em 2000, pela editora Companhia 

das Letras, por José Rubens Siqueira, e se constitui o objeto de análise dessa pesquisa. 

O interesse em estudar esse romance é oriundo da inquietação em compreender as 

relações entre os feixes de conhecimentos (os saberes) que se apresentam de forma tão 

segregada e heterogênea diante de nós e acabam reverberando em nossa forma de ser e 

sentir, na dinâmica contraditória de nossa condição humana (totalidade versus 

fragmentação), cuja arte dá dimensões representativas de suas implicações. Sem dúvida, 

a arte, com sua capacidade de representação e liberdade criadora, pode salvar-nos nessa 

jornada fortuita.  

O romance constitui-se de 24 capítulos e é contextualizado pela sociedade sul-

africana pós-colonialista, trazendo à tona, de forma “nua e crua”, as consequências das 
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práticas segregacionistas do regime Apartheid. A história é contada por um narrador 

onisciente seletivo - recorrendo à terminologia de Norman Friedman -, que apresentará 

o protagonista David Lurie, homem de 52 anos de idade, divorciado por duas vezes, pai 

de uma filha que mora em uma fazenda interiorana, professor universitário (línguas 

modernas), erudito e solitário. Tem a intenção de compor uma ópera para Lord Byron, 

mas a tarefa é sempre protelada. É despreocupado com a indiferença e desinteresse de 

seus alunos por suas aulas. Mantém a rotina de visitar, pontualmente, uma prostituta 

com codinome Soraya, que tem idade para ser sua filha, nas tardes de quinta-feira. 

Assim, “[...] ele tinha, em sua opinião, resolvido muito bem o problema de sexo” 

(COETZEE, 2000, p.7). 

No entanto, a sistematizada rotina de Lurie começa a declinar quando ele descobre 

que Soraya tem filhos. Como muda o clima entre eles, Soraya, por fim, o dispensa. O 

declínio acentua-se quando o protagonista, embora consciente do equívoco em efetivar 

um caso com Melanie, uma aluna jovem, mesmo assim o faz. Desse modo, é acusado de 

abuso e ignora os códigos da instituição universitária, inclusive, não oferece resistência 

ou argumentação de defesa, isto é, inicialmente, é indiferente ao que fez e as 

consequências disso. Refugia-se na fazenda de Lucy, sua única filha, e passa a conhecer 

a precária e violenta realidade da África do Sul pós-apartheid. Aos poucos, nesse lugar, 

vai reconhecendo a sua impotência diante de tanta brutalidade, roubo, violência, abuso 

sexual, vingança e vários problemas sociais. O clímax desse processo de degradação de 

Lurie se dá com o abuso sexual cometido por três negros a sua filha, ao mesmo tempo, 

em que o agridem e tentam queimá-lo. A situação agrava-se ainda mais, pois, Lucy 

recusa-se a abandonar o lugar, e as possibilidades de diálogo entre pai e filha são cada 

vez mais escassas e áridas.  

Lurie chega ao próprio limite quando a filha revela estar grávida e que 

permanecerá na fazenda criando o seu filho sob a tutela de Petrus, um empregado de 

Lucy que, aos poucos, foi se tornando seu sócio. David Lurie cai em completa desgraça. 

Não compreende a filha e vai (re)significando a sua forma de olhar a vida, pois, a sua 

inserção naquela realidade caótica, vivenciando experiências impactantes e desastrosas, 

motivado pelo vínculo afetivo que tem pela filha, o conduz a um processo de 

humanização.  
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Assim, partindo da perspectiva de que o protagonista do romance Desonra sofra 

um processo de degradação social ao mesmo tempo em que se humaniza, o problema 

que se insinua nessa pesquisa está em discernir os aspectos estéticos subjacentes, isto é, 

como se dá a construção formal do romance nesse sentido. 

Para refletir sobre o processo de humanização de David Lurie, partiremos da 

forma romanesca, buscando suporte teórico em A Teoria do Romance, de Lukács, e 

Questões de literatura e estética: a teoria do romance, de Bakhtin. Quando pensamos a 

forma romance, imediatamente, diferenciamo-la de outras formas literárias, basta 

revisitarmos as epopeias e logo saltarão aos olhos os versos e os grandes heróis 

destacáveis, com suas intensas aventuras. Mas, não se encontra apenas aí as únicas 

distinções entre epopeia e romance. 

 O universo grego é homogêneo: “[...] e tampouco a separação entre homem e 

mundo, entre eu e tu é capaz de perturbar a sua homogeneidade” (LUKÁCS, 2009, 

p.29). É um mundo perfeito e acabado, pleno de sentido. Todavia, configura-se diverso 

ao nosso: “[...] O círculo em que vivem metafisicamente os gregos é menor do que o 

nosso: eis por que jamais seríamos capazes de nos imaginar nele com vida” (LUKÁCS, 

2009, p.30). E, consequentemente, não conseguimos alcançar a totalidade, pois, ela só 

pode realizar-se em um contexto homogêneo. 

Para Lukács (2009, p.55), as intenções configuradoras da epopeia e do romance 

coadunam, mas os dados histórico-filosóficos diferenciam-se: “O romance é a epopeia 

de uma era para a qual a totalidade extensiva da vida não é mais dada de modo tão 

evidente, para a qual a imanência do sentido da vida tornou-se problemática [...]”. Mas, 

a intenção ainda é a totalidade. Perdemos, pois, o sentido imanente da vida, porém, 

ainda continuamos ansiando a totalidade. 

Nesse sentido, Bakhtin (2010, p.135), após destacar o “homem que fala e sua 

palavra” como o objeto principal do gênero romance, distingue o homem que age no 

romance do que se movimenta na epopeia: 

 

Geralmente o herói age no romance tanto quanto na narrativa épica. A 
diferença deste do herói épico consiste em que ele não apenas age, 
mas também fala, e sua ação não tem um significado geral e 
indiscutível, ela não se realiza num mundo épico incontestável e 
significante para todos. Por isso, esta ação sempre necessita de uma 
ressalva ideológica, ela tem uma posição ideológica e definida, que é a 
única possível e que, por isso é contestável (BAKHTIN, 2010, p.136). 
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O herói do romance, diferentemente do da epopeia, não é portador e representante 

de uma realidade inquestionável e absoluta. Ele vive o conflito, o desconforto da perda 

do sentido da vida e é problemático.  

Em Desonra, David Lurie, após a acusação de abuso a sua aluna Melanie, refugia-

se na fazenda de sua filha e passa a conhecer a miserável realidade da África do Sul. 

Lucy apresenta ao pai a casa do casal de amigos Bev e Bill. Ao ser arguido pela filha 

sobre a sua opinião quanto ao lugar, ele responde: “Não quero ser rude. Deve ser uma 

subcultura específica, claro. Eles têm filhos?” (COETZEE, 2000, p.85). E o diálogo 

entre eles continua até o desentendimento, pois, Lucy incomoda-se com a perspectiva 

preconceituosa do pai. Esse descompasso ideológico pode ser identificado ao longo da 

narrativa, constituindo-se a sua dinâmica. 

Como notamos a voz do herói não é a única. Existem perspectivas que se 

confrontam com o olhar dele sobre as coisas e o mundo, como a da filha, a do casal de 

amigos, a de Petrus (“sócio” de Lucy), a de Melanie e a dos pais e do namorado desta, 

entre outas. O narrador onisciente-seletivo também é uma voz que se insinua com 

incursões no discurso indireto livre. Vejamo-lo descrever a situação de Lurie na feira 

em que Lucy vende rosas: “Duas semanas atrás, ele estava na sala de aula, explicando à 

entediada juventude do país a distinção entre ‘bebia’ e ‘bebeu’, entre ‘queimava’ e 

‘queimou’. O aspecto do verbo alterando a ação. Como tudo isso parece distante! Vivo, 

vivia, vivi” (COETZEE, 2000, p.84).  

Conforme Bakhtin (2010), o romance caracteriza-se como pluriestilístico, 

plurilíngue e plurivocal, ou seja, trata-se de um fenômeno heterogêneo, no qual se 

encontram várias línguas, estilos e vozes. Para o autor, “O romance é uma diversidade 

social de linguagens organizadas artisticamente, às vezes de língua e de vozes 

individuais” (BAKHTIN, 2010, p.74). É devido ao plurilinguismo social e as diversas 

vozes que o romance possui que ele expressa todos os seus temas, o seu universo. 

Em Desonra essas vozes das personagens e narrador refletem suas perspectivas 

históricas, econômicas, políticas e culturais da África do Sul, no período pós-

colonialista. “O pós-colonialismo é uma práxis social, política, econômica e cultural 

objetivando a resposta e a resistência ao colonialismo, tomado no sentido mais 

abrangente possível” (BONNICI, 2005, p. 88). 
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As práticas segregacionistas do Apartheid constituíram-se em duras medidas ao 

povo colonizado, que incluía: restrição de terras aos negros, sendo que a maioria das 

melhores propriedades era entregue aos brancos; limitação aos negros de se 

acomodarem nas cidades consideradas espaço dos brancos (SANTOS, 2016); e 

 

Trabalhadores negros passaram a ser considerados assalariados e seus 
movimentos ficaram sujeitos ao controle total através de medidas 
policiais e proibição de casamentos, entre outros impedimentos. E 
ainda, o Native Affairs Act coroou o complexo estabelecimento de 
uma legislação segregacionista, regulando o sistema de exploração do 
trabalho negro (PEREIRA3 apud SANTOS, 2016, p. 38). 

 

Com um intenso processo de luta e resistência do povo oprimido, o sistema 

Apartheid chega ao fim em 1994, quando o Congresso Nacional Africano (CNA) vence 

as eleições e Nelson Mandela torna-se o primeiro presidente negro sul-africano. São as 

primeiras eleições multirraciais (SANTOS, 2016). 

Esse contexto histórico, econômico, político e cultural está imbricado no universo 

ficcional de Desonra e ressoa nas vozes das personagens e, ainda, em seus modos de 

ser, pensar, sentir e agir. David Lurie, homem que se ocupa de trabalho intelectual, 

incomoda-se com estilo de vida campesino que a filha escolheu levar, demonstra 

aversão à nova realidade que enfrenta junto a Lucy, e fica explícito a sua insatisfação 

pela figura de Petrus, ao qual “responsabiliza” pela invasão de três homens negros à 

casa de Lucy, violentando-a e, ao mesmo tempo, agredindo-o. Lurie parece sintetizar as 

características dos colonizadores, entra em embate, constantemente, com Petrus, 

vejamos o episódio em que este se oferece para casar com Lucy, por conta de seu 

enteado ser um dos rapazes do estupro coletivo que implicou na gravidez da vítima: 

 

“Eu caso com Lucy.” 
Ele não acredita no que está ouvindo. Então era isso, todo o drible era 
para isso: esse golpe! E ali está Petrus inteiro, pitando o cachimbo 
vazio, esperando uma resposta. 
“Você se casar com Lucy”, diz cuidadosamente. “Me explique o que 

isso quer dizer. Não, espere; melhor, nem explique. Não quero ouvir 
mais nada. Não é assim que nós fazemos as coisas.” 

                                                           
3 PEREIRA, Ana Lúcia Danilevicz. A África do Sul independente: segregação, Apartheid e transição 
pactuada (1910 – 1994) In: VISENTINI, P. G. F. ; PEREIRA, A.L.D. (Org.). África do Sul: história, 
estado e sociedade. Brasília: FUNAG/CESUL, 2010. p. 17-34. 
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Nós: está a ponto de dizer, Nós, ocidentais (COETZEE, 2000, p.227-
228). 
 

Percebemos que o narrador, com incursão aos pensamentos do protagonista, revela 

essa perspectiva eurocêntrica de Lurie. Petrus, por outro lado, parece configurar-se a 

resistência e resposta ao colonialismo, avançando na luta contra a voz do eurocentrismo. 

Nesse choque, ainda percebemos outra voz bastante significativa, a de Lucy. Ela 

discorda das perspectivas de Lurie, não consegue conviver com ele pacificamente, os 

diálogos são cada vez mais escassos e secos. Por outro viés, ela aceita a “proteção” de 

Petrus, mesmo abrindo mão de suas terras para isso. Talvez Lucy sintetize o confronto 

entre os dois polos. 

Nesse conflito de perspectivas, é possível notar um jogo de poder que possui 

justificativa histórica, como sugerimos. Recorrendo a Foucault (1998, p.10): 

 

Por mais que o discurso seja, aparentemente, bem pouca coisa, as 
interdições que o atingem revelam logo, rapidamente, sua ligação com 
o desejo e com o poder. Nisto não há nada de espantoso, visto que o 
discurso – como a psicanálise nos mostrou – não é simplesmente 
aquilo que manifesta (ou oculta) o desejo; é também, aquilo que é o 
objeto do desejo; e visto que – isto a história não cessa de nos ensinar 
– o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os 
sistemas de dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta, o poder 
do qual nos queremos apoderar.  

 

Sem dúvida, a perspectiva de Petrus é mais aceita por Lucy do que a de seu próprio 

pai nesse “jogo de poder”. A jovem sempre ignora as ideias de Lurie de sair daquela 

fazenda, inclusive ele lhe faz propostas de custear sua vida em outro país, mas Lucy 

sempre as recusa. Atentemo-nos ao diálogo entre pai e filha, com Lurie comunicando a 

proposta de Petrus de casar-se com Lucy: 

 

“Eu tentei levar com cuidado”, ele conta a Lucy, depois. “Mas não 

dava para acreditar no que estava escutando. Era chantagem pura e 
simples.” 
“Não era chantagem. Você está errado. Espero que não tenha perdido 

o controle.” 
“Não, não perdi o controle. Disse que ia comunicar a proposta dele, só 

isso. Disse que duvidava que você tivesse interessada.” 
Você ficou ofendido? 
“Ofendido com a perspectiva de ser sogro de Petrus? Não. Fiquei 

chocado, perplexo, tonto, mas não, ofendido não, pode acreditar.” 
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[...] (COETZEE, 2000, p.228). 
 

E Lucy aceita a proposta de “casamento” de Petrus. É, na verdade, um negócio, um 

acordo entre eles. Porém, o que nos chama a atenção é que a voz do herói fica 

completamente ignorada por Lucy nesse embate de perspectivas. Ela sequer responde às 

propostas do pai. Responde à de Petrus: 

 

É como se ela não tivesse escutado. “Voltando a Petrus”, diz, 

“proponha o seguinte: diga que aceito a proteção dele. Diga eu pode 

contar a história que quiser sobre o relacionamento entre nós dois, que 
não vou desmentir. Se quiser que achem que sou a terceira esposa, 
tudo bem. Que sou a concubina, ótimo. Mas aí o filho tem de ser dele 
também. O filho passa a fazer parte da família. Quanto à terra, diga 
que eu passo a terra para ele, contanto que a casa continue sendo 
minha. Eu viro locatária na minha própria terra.” (COETZEE, 2000, 
p.230). 

 

Percebam que há uma preocupação em proteger o seu filho e a si mesma também, 

tendo em vista a condição de vulnerabilidade em que vive na violenta África do Sul. 

Portanto, nessa disputa de poder, toma lugar destacável o corpo. Foucault foi um teórico 

que se ocupou de pensar a relação do corpo e poder. Em Microfísica do poder, ele 

apontou a existência de “micropoderes” que estão no cotidiano das pessoas e que se 

operam de forma repetitiva e concreta, ou seja, atua sobre o corpo dos indivíduos 

(FOUCAULT, 2015). 

Os efeitos de poder sobre o corpo ficam evidentes em Desonra, e a maior 

demonstração disso é sinalizada com a violência que Lucy e o pai sofrem, ação que se 

insinua como uma possível vingança. Mas quê vingança? Lucy e Lurie jamais sequer 

viram aqueles três rapazes que lhes agrediram. Acaso seria uma vingança histórica? E 

por que uma vingança sobre os corpos? 

Segundo Foucault (2015, p.144), “O controle da sociedade sobre os indivíduos não 

se opera simplesmente pela consciência ou pela ideologia, mas começa no corpo, com o 

corpo”. E isso podemos observar no contexto histórico do Apartheid, com a dominação 

europeia sobre os corpos dos negros africanos, com uma série de restrições coercitivas. 

Ora, se esse controle, essa dominação começam no e com o corpo, não é estranho que 

qualquer resposta a isso se dê também no/com o corpo. O que talvez se configure uma 
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justificativa para a agressão dos três rapazes negros, uma re-ação. Ouçamos Lucy e 

Lurie após o evento ocorrido: 

 

“[...] Roubar coisas é um incidente. Um negócio paralelo. O que eles 

fazem é estuprar.” 
“Acha que vão voltar.” 
“Acho que estou no território deles. Eles me marcaram. Vão voltar 

para me pegar.” 
“Então você não pode ficar aqui de jeito nenhum.” 
“Por que não?” 
“Por que isso seria um convite para eles voltarem.” 
Ela pensa um longo tempo antes de responder. “Mas não tem jeito de 

encarar a coisa, David? E se... e se esse for o preço que é preciso 
pagar para continuar? Talvez eles entendam assim; talvez eu entenda 
assim também. Eles acham que eu devo alguma coisa. Se consideram 
cobradores de um débito, cobradores de imposto. Por que eu deveria 
poder viver aqui sem pagar? Talvez seja isso que eles dizem a si 
mesmos.” (COETZEE, 2000, p.179-180). 

  

O desabafo de Lucy mostra-nos que ela se sente marcada. O corpo é instrumento 

que materializa o poder e este é marcado por aquele: “O corpo está imerso em um 

campo político, sofre os efeitos dos poderes, é marcado, investido e fabricado por eles” 

(PRADO FILHO, 1995, p. 26). 

Mas, o corpo também é aquele que sente, que vive o aqui e o agora, o corpo que se 

expressa. Diríamos, assim, que é o “corpo do consumidor” que se refere Bauman (2001, 

p.98), o corpo em tempos de modernidade líquida, fluída, em contraposição ao que o 

autor chamou de capitalismo sólido. O corpo cuja vida é “organizada em torno do 

consumo, por outro lado, deve se bastar sem normas: ela é orientada pela sedução, por 

desejos sempre crescentes e quereres voláteis - não mais por regulação normativa”. E 

acrescenta, em oposição a uma sociedade de produtores: “uma sociedade de 

consumidores se baseia na comparação universal – e o céu é o único limite” 

(BAUMAN, 2001, p.99). 

Acaso o herói de Desonra importa-se com ou limita-se a regulações normativas? 

Ele demonstra alguma resistência em “estabelecer” um caso com a sua aluna Melanie? 

E qual é a sua argumentação quando questionado por seus colegas de trabalho na 

audiência? Vejamos: “Não fui mais eu mesmo. Não era mais o divorciado de cinquenta 

e dois anos meio perdido. Era um escravo de Eros” (COETZEE, 2000, p.63). 
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Ironicamente, Lurie declara-se culpado, entretanto, observamos que ele não 

demonstra arrependimento. A posição de Lurie é segura, não vê motivos para perda de 

tempo com defesa, mas o “tribunal” insiste em tentar salvá-lo “de si mesmo”. O 

protagonista preocupa-se apenas com seus prazeres e com a sua filha Lucy e isso é o 

que lhe envolve, quando muito, lembra-se de seu projeto de compor uma ópera, que é 

sempre adiado. O trabalho mostrou-se pouco significativo para ele, tanto que nem 

hesitou em deixá-lo. Um sujeito como este certamente destoa da “sociedade de 

produtores” elucidada por Bauman (2001) e só se faz possível na pós-modernidade, em 

tempos de fluidos, líquidos. 

Tratando-se da pós-modernidade, Michel Maffesoli é perspicaz quando ressalva o 

retorno do trágico nas sociedades pós-modernas. E aqui ressaltamos                                                                                                                                                                                                                                                      

que o trágico transcende o conceito de tragédia. Para o autor, “Os termos ‘intensidade’ e 

‘trágico’ não dizem outra coisa: só vale o que sabemos que vai acabar” (MAFESSOLI, 

2003, p.58). Ou seja, o agora, o presente, aonde já não faz mais sentido viver por um 

futuro, a espera da felicidade. “Nietzsche insistiu com freqüência neste ponto: ao dizer 

sim ‘em um só instante, dizemos sim, por aqui, não somente a nós mesmos, mas a toda 

a existência’” (MAFESOLLI, 2003, p.46). 

David Lurie, o herói problemático do romance Desonra, afirma a vida, diz “sim” 

a ela a sua maneira, mas ele vive em um universo de tensionamentos (político, 

econômico, histórico, cultural e filosófico) que o faz refletir, rever-se, e vimos que não 

se trata só de perspectivas conflituosas, mas de acontecimentos trágicos, fatos que se 

operam no/com o corpo, que deixam marcas e essas podem afetar até as formas de sentir 

e de viver o momento presente, o aqui agora. Como será que isso se processa no 

conjunto da narrativa? O projeto de pesquisa aqui apresentado orienta-se a partir desse 

questionamento.  
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