
 

 

ESTUPRO, MEMÓRIA E NARRAÇÃO: 

A ALTERIDADE HUMANISTA DO CONTO “MADRUGADA”, DE ONDJAKI1 

Guilherme Marques Ferreira2 

O conto que analisaremos neste trabalho, “Madrugada”, foi publicado em E se amanhã o 

medo (2010), do escritor angolano contemporâneo Ondjaki. Cumpre dizer que o referido livro 

é dividido, ao menos na edição brasileira (não tivemos contato ainda com a edição original 

portuguesa, embora não tenhamos motivo para acreditar numa mudança tão brusca entre as 

duas edições), em duas partes: “Horas Tranquilas” (que compõe a maior parte do livro), e 

“Conchas Escuras”. Esta última é composta por apenas cinco narrativas, das quais 

“Madrugada” a penúltima. Remetendo-nos aos referidos títulos das partes, podemos notar, 

como aliás já o fez Giselle Leite Tavares Veiga, que enquanto a primeira é marcada por 

sentimentos de esperança e alegria, a segunda, na qual se situa a narrativa elegida, é permeada 

pelo medo e pela solidão (2010, p. 156-159). 

São esses sentimentos, portanto, que irão constituir “Madrugada”. O conto, em termos 

narratológicos, é composto por duas vozes distintas: a de uma mulher moradora de rua, que 

narra os acontecimentos em primeira pessoa; e a de um narrador onisciente e em terceira 

pessoa. Interessante notar como, apesar de serem grafadas no texto de maneira distinta (a 

narração da moradora de rua é grafada em itálico), as vozes, ao longo do texto, ora quase se 

confundem, caminhando como que lado a lado; ora se distinguem, o narrador onisciente não 

exatamente se contrapondo, mas apenas complementando aquilo que é rememorado pela 

moradora de rua. 

Anotado no começo por reticências, o que pode indicar que os fatos narrados não são uma 

absoluta exceção, sendo apenas a continuidade de uma vida que já é por si só difícil, o conto 

nos apresenta, leitores, uma madrugada (como indica já o título) na vida de uma mulher que 

vive na rua. Durante a menstruação, que atrai moscas, ratos e velhos que lhe sorriem de 

                                                           
1 A presente comunicação foi apresentada em uma forma ainda bastante incipiente no III Seminário Internacional 

Imagens da Justiça, Currículo e Educação Jurídica no dia 19/10, na UFPEL. De lá para cá, muita coisa mudou na 

pesquisa, principalmente no modo de visar (para usar expressão de Walter Benjamin) o nosso objeto. No entanto, 

por honestidade intelectual e a fim de respeitarmos os estágios pelos quais a nossa pesquisa passou, preferimos 

não modificar substancialmente, neste trabalho, o que foi apresentado naquela data. 
2 Mestrando em Letras, Área de Concentração em História da Literatura, do Programa de Pós-Graduação em 

Letras da Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES). 
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maneira pervertida, dentro de suas próprias casas, a mulher geralmente dorme em meio ao 

papelão. No entanto, afirma ela, apontando já para a problemática da relação entre violência 

sexual e memória: “naquela noite não sabia que me havia de lembrar disso. Mas anos mais 

tarde lembrar-me-ia da noite em que não estando menstruada, não passei a noite nos 

caixotes de papelão” (ONDJAKI, 2010, p. 108, grifos no original). 

Para dormir em outro lugar, a mulher andou alguns quarteirões, sem querer se afastar muito 

de onde geralmente passava a noite. Segundo o narrador onisciente, a noite representava uma 

certa maravilha, apresentando um “outro lado” das coisas e das pessoas. Tais características, 

contudo, não impediram a violência que a indigente sofreria: 

 

A sequência dos acontecimentos é-me pouco clara, até porque me forcei a não reter 

nada. Mas as sensações são nítidas. Não era um sítio escuro. Não era um local 

propício ou tendencioso. Não era verão. Não foi um sonho. Senti-me encurralada 

não pela sua força, não pelos seus braços, não pela sua fraca brutalidade. Senti-me 

encurralada em mim, não me pude mexer, não pude reagir, agir (ONDJAKI, 2010, 

p. 108-109, grifos no original) 

 

Durante uma página inteira (o conto é composto por quatro páginas e meia), o estupro é 

narrado em detalhes na voz dessa mulher, e o narrador se intromete raramente, apenas para 

complementar o relato, sem contrapô-lo ou desdizê-lo. Efetivamente, o que percebemos aqui é 

que, nesse momento tão delicado da narrativa, é “permitido” (na falta, talvez, de uma palavra 

mais adequada) à moradora de rua que construa seu próprio espaço de fala, sendo respeitada 

sua alteridade pelo narrador. Retornaremos a esse ponto mais adiante. 

Durante o estupro, a mulher se sente confusa com o que está acontecendo, culpada por não 

estar fisicamente se revoltando contra seu agressor. Era, completa o narrador, como se tudo 

aquilo estivesse acontecendo em um interminável círculo vicioso em slow motion, em que “a 

própria dor se encarregava de atenuar a dor” (ONDJAKI, 2010, p. 110). Chega um ponto no 

tempo, entretanto, em que o estuprador finalmente se afasta, lambendo os dedos cheios de 

sangue, sangue da mulher que, mesmo não estando menstruada aquele dia, ainda assim 

sangrou. Os fatos daquela noite ficariam marcados para sempre na memória da mulher 

indigente, e o pior de tudo é que não haveria ninguém para ajudá-la a se levantar dali, a 

superar aquele trauma, “aquela experiência [que] não poderia ser distinta das outras. Mas era. 

Era.” (ONDJAKI, 2010, p. 111, grifos no original). Essa constatação ocorre depois de um 
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debate interno, e até certo ponto, com o narrador onisciente, sobre sua condição duplamente 

invisível de mulher e de indigente, como demonstra o seguinte trecho: 

 

Esta é a recordação mais dolorosa. A mais séria contusão mental. A sensação de 

que aquilo era verdade [...]. Eu tinha que me levantar, se quisesse. Ou deixar-me 

ali, e esperar, esperar, para me levantar mais tarde. Porque ninguém apareceria, 

porque ninguém me iria perguntar o que foi, ou quem foi, porque esta noite não 

seria diferente das outras naquilo que é a minha vida, porque isto não tinha sido 

diferente de ter febre, comer um gafanhoto, ou ter chovido. Porque, na verdade, era 

tudo a mesma coisa. (ONDJAKI, 2010, p. 110-111, grifos no original) 

 

A narrativa adquire verdadeiros tons de crítica social, ao demonstrar, como dito, que ninguém 

se importaria com aquela mulher que, não bastara sofrer a violência cotidiana a que são 

expostas as pessoas moradoras de rua, sofrera também a violência sexual. Com efeito, é a 

muito custo, só ao final da página 111, como destacamos no penúltimo trecho, que a 

narradora percebe que o que ocorreu naquela noite deveria ser considerado uma experiência 

distinta das outras. 

Apesar disso, não havia ninguém, senão o narrador onisciente, e nós, enquanto leitores e 

interlocutores, a quem a mulher poderia pedir ajuda, e que fosse acreditar em sua história. 

Estando sozinha no mundo, não restava outra opção a ela que não voltar a dormir nos caixotes 

de papelões – afinal, além de tudo, ela voltara a sangrar, e com o sangue, voltaram também as 

dores, que por um breve período, haviam parado. Nesse momento, toma conta a voz em 

terceira pessoa, ressurgindo a mulher apenas ao final: 

 

Lembrar-se-ia do barulho do chuvisco batendo no plástico sobre os papelões. O 

recolhimento do seu corpo, o acolhimento do seu corpo. O sangue parando porque 

ninguém o estancaria. As dores diminuindo porque o corpo precisava de se ocupar 

de outras dores – o estômago, os ossos e o frio. As lágrimas parando porque ela 

queria fechar os olhos e adormecer – como uma noite qualquer, adormecer... 

(ONDJAKI, 2010, p. 112, grifo no original) 

 

A problemática da relação entre literatura e violência é abordada, entre outros, pelo professor 

de literatura Jaime Ginzburg, da Universidade de São Paulo (USP). Em seu livro, intitulado 

Literatura, violência e melancolia (2012), Ginzburg aborda as aproximações, tensões e 

distanciamentos entre os três termos, com o fim de defender que a literatura pode, sim, ser um 
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suporte ou um meio de defesa contra a violência. Segundo o autor, nesse sentido, “a 

convivência com a literatura permite criar um repertório de elementos – imagens, ideias, 

posições, relatos, exemplos – que interessa para a constituição de orientações éticas 

individuais e coletivas.” (GINZBURG, 2012, p. 106). Contra a apatia que nos é legada, por 

exemplo, pelas representações da violência nos noticiários de televisão e nas notícias e nos 

comentários da Internet, a literatura pode servir como um meio de reflexão ética sobre a 

violência constitutiva das nossas culturas (GINZBURG, 2010, p. 24). 

Violências de classe (apropriação do excedente de produção – mais-valia – por aqueles que 

detêm o capital – a burguesia), de raça (espancamentos, linchamentos, até mesmo 

xingamentos apenas porque uma pessoa é negra ou vem de povos originários, por exemplo), 

de gênero (contra mulheres ou pessoas trans, de modo geral, desde o âmbito domiciliar, nas 

relações familiares, até as relações mais amplamente sociais), etc. Todas essas violências, em 

tese, deveriam nos causar repulsa pelos seus causadores, ou ao menos alguma empatia pelas 

respectivas vítimas. Isso não ocorre, no entanto, em grande parte pela naturalização, na 

chamada sociedade civil e nos aparelhos institucionais, dessas manifestações de violência. 

Uma das funções da literatura, talvez uma de suas principais, seria a de chamar atenção para o 

imperativo ético de nos posicionarmos, ou pelo menos repensarmos nossas reações, diante da 

violência, onde quer que ela se encontre. No fundo, é disso que trata o pensador Edward W. 

Said, em Humanismo e crítica democrática (2007), ao refletir sobre a necessidade do 

intelectual de se posicionar criticamente a respeito dos problemas políticos de seu tempo e de 

seu espaço. Uma leitura humanista, nesse sentido, não diria respeito ao humanismo 

tradicional, elitista e desinteressado que teve vigência na Europa até o começo do século XX 

(e que, podemos dizer, tenta sobreviver, a duros passos, até os dias de hoje), mas ao contrário, 

seria uma leitura extremamente marcada pelo posicionamento político diante dos problemas 

éticos suscitados pelos textos (sociais ou propriamente literários) aos quais o intelectual se 

propõe a ler e discutir. É impossível, nessa linha, ou ao menos deveria sê-lo, falar de Ezra 

Pound sem tratar também de suas relações com o fascismo, ou, num sentido mais amplo de 

texto, ficar calado diante de situações como guerras e extermínios. Parafraseando o título de 

uma das Conferências Reith proferidas por Said em 1993, nessas situações os intelectuais 

(noção que inclui, também, os escritores e os estudantes e professores universitários) devem 

falar a verdade sobre o poder (SAID, 1996, p. 85), por mais arriscado que isso seja em 
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determinados contextos sociopolíticos. 

Diante dessas constatações, o que podemos dizer diante da representação literária, no conto 

“Madrugada”, de um problema tão real como o estupro (além de outras problemáticas 

correlatas, como a indigência e o consequente descaso por parte da sociedade)? Segundo 

reportagem recente de Aline Brito e Natália Lambert, publicada no Correio Braziliense 

(2017), em 2014, no Brasil, ocorreu uma média de um estupro a cada onze minutos. Segundo 

Fernanda Nunes, em reportagem do Estado de São Paulo (2016), essa assombrosa estatística 

daria conta apenas dos estupros cujas vítimas são mulheres. Trata-se assim, sem dúvida, de 

uma violência não só sexual, como também majoritariamente de gênero. No contexto 

angolano, haveria ainda o componente de classe, na medida em que tais violências seriam 

cometidas especialmente contra as “zungueiras”, isto é, as vendedoras ambulantes 

(CASCAIS, 2013). O objeto literário não lida diretamente com essas estatísticas, mas nos faz 

perceber obliquamente a necessidade de uma reflexão ética e crítica a respeito do problema 

enquanto tal – isto é, da própria existência do estupro. 

Quando Walter Benjamin, nas chamadas teses “Sobre o conceito da História”, que só seriam 

publicadas de maneira póstuma, vindo a se tornar um de seus textos mais famosos, atentou 

para a necessidade de ouvirmos os ecos das vozes que já emudeceram, é um pouco para isso 

que ele nos chamava a atenção. “Não passa por nós um sopro daquele ar que envolveu os que 

vieram antes de nós? Não é a voz a que damos ouvidos um eco de outras já silenciadas?” 

(BENJAMIN, 2016, p. 10). A literatura, sob certo aspecto, especialmente em momentos como 

a leitura do conto em questão, permite que ouçamos esses ecos da violência, que nos 

dirijamos assim a esses mais diversos outros aos quais, por um motivo ou outro, somos 

geralmente apáticos durante o dia a dia. Enfim, trata-se de uma necessária relação entre 

literatura e alteridade, a que aludimos anteriormente (o espaço de fala), e que será abordada 

mais adiante, a partir do referencial teórico de Mikhail Mikhailovich Bakhtin e de seus 

comentadores. 

As reflexões que aqui desenvolvemos, é importante dizer, não assinalam necessariamente 

uma adoção de uma perspectiva mimética acerca da relação entre literatura e realidade, em 

que a função daquela seria apenas a de imitar essa. A conclusão talvez seja exatamente a 

contrária. Retomando novamente Jaime Ginzburg, as narrativas de violência e trauma, em 

especial, como o conto que ora estamos analisando, demonstram os limites de uma tal 
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perspectiva da arte enquanto mímese: 

 

Falar do mundo violento como um território ordenado envolve ficar a distância, 

deixar a pele sem ferida e o corpo sem dor. Entretanto, no momento em que houver 

dor envolvida, as categorias organizadas do pensamento institucionalizado mostram 

seus limites e a ideia de que é possível olhar tudo a distância com neutralidade, 

frieza ou objetividade, pode cair por terra. Entrando empatia em pauta, esse narrador 

cartesiano dificilmente se sustenta. A ambição lukacsiana de um realismo típico 

dependeria de uma estabilidade da percepção. No campo da dor e do trauma, essa 

estabilidade cede. (GINZBURG, 2012, p. 34) 

 

Em “Madrugada”, lembremos, há duas vozes: a da mulher moradora de rua e vítima do 

estupro que ocorreria naquela noite; e de outro lado um narrador cuja onisciência poderia 

significar desinteresse. O que ocorre, no entanto, não é isso. Esse narrador em terceira pessoa 

se compadece das situações de violência sexual, de gênero e de classe que a moradora de rua 

sofre ao longo da narrativa, tornando-se empático a ela, e auxiliando na nossa própria 

construção de empatia enquanto leitores. 

Em termos próprios da narratologia, “Madrugada” é uma história formada ao mesmo tempo 

por narradores homodiegéticos – a personagem-narradora – e heterodiegéticos – a voz em 

terceira pessoa, que não participa dos fatos relatados (FLUDERNIK, 2009, p. 30-31). Ao 

nosso ver, essas duas espécies em conjunto possibilitam, de maneira geral, uma compreensão 

mais completa daquilo que poderia ser chamado, por Mieke Bal, de uma narrativa de crise, na 

qual são narrados momentos “durante os quais, em um breve instante de tempo, as vidas de 

pessoas ou de nações inteiras dão um giro decisivo” (BAL, 2009, p. 215, tradução nossa3). No 

caso da moradora de rua, trata-se de um giro crítico, a partir de uma violência sexual sofrida, 

a qual, no entanto, acaba por se assomar a tantas outras que ela sofre no seu próprio cotidiano. 

Ao fim da noite, ela só quer “adormecer”, termo que se situa ambiguamente entre o 

verdadeiramente dormir e o morrer, numa linguagem que se poderia dizer “poética”: morrer 

para esquecer os seus diversos traumas, talvez. 

Essa morte, contudo, não ocorre. O próprio fato dessa história chegar até nós, através da voz 

da mulher que sofreu aquele evento traumático narrado, demonstra que ela sobreviveu. Mais 

uma vez aí estão implicadas literatura e memória, narração e memória, e suas recíprocas 

                                                           
3 No original, “[moments] during which, in a brief instant of time, the life of persons or an entire nation takes a 

decisive turn”. 
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relações. Um dos problemas centrais da narrativa, já ensinava Davi Arrigucci Jr., em um 

híbrido de ensaio-entrevista sobre o assunto, é a questão do narrador, ou em outros termos: 

“Como narrar? [...]. Será possível narrar?” (ARRIGUCCI JUNIOR, 1998, p. 10). Arrigucci Jr. 

sustenta sua visão, entre outros, a partir de uma leitura do ensaio de Theodor W. Adorno 

sobre o narrador no romance contemporâneo do pós-guerra. Segundo o filósofo alemão da 

chamada Escola de Frankfurt, “antes de qualquer mensagem de conteúdo ideológico já é 

ideológica a própria pretensão do narrador” (ADORNO, 2012, p. 56). Narrar, assim, 

principalmente a partir de suas próprias experiências, significa (ou deveria significar) opor-se 

ou contrapor-se de maneira frontal a um certo estado das coisas no mundo. Numa situação de 

trauma, o próprio narrar daquilo que ocorreu já indica um ato ou uma perspectiva de coragem 

diante do ocorrido. 

A professora Jeanne Marie Gagnebin, nascida na Suíça e professora de Filosofia da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), além de detentora de título de livre-docência 

da Universidade Estadual de Campinas, é uma das maiores estudiosas, no Brasil, sobre as 

relações entre literatura e memória. Em Lembrar escrever esquecer (2009), ela recupera a 

distinção benjaminiana de duas das possíveis funções da lembrança (e assim, da memória): a 

comemoração (ou celebração) e a rememoração. Esta se perfaria na lembrança (contrária à 

apologia) de eventos especialmente traumáticos, como as guerras, o Holocausto e o genocídio 

(GAGNEBIN, 2009, p. 55). Em nível individual, apontamos para a necessidade de se 

perceber o estupro como um evento de magnitude semelhante, e o conto de Ondjaki indica o 

mesmo sentido. A memória é lacunar, como percebemos na voz da moradora de rua, que 

narra sua história a duras penas, e é complementada aqui e ali pelo narrador onisciente. Nesse 

sentido, rememorar e historiar até certo ponto são atividades que se identificam, uma vez que 

ambos se permitem essas lacunas, abrindo-se “ao esquecido e ao recalcado, para dizer, com 

hesitações, solavancos, incompletude, aquilo que ainda não teve direito nem à lembrança nem 

às palavras” (GAGNEBIN, 2009, p. 55). 

A rememoração, assim, se dá por um corpo, seja ele coletivo ou individual; por um corpo que 

sofreu o trauma e precisa relembrá-lo, tateando o indizível. Na narrativa curta “Madrugada”, 

quem está rememorando é a mulher que sofreu a violência sexual, e nesse processo de 

rememoração vem à tona a própria fragilização do eu (GINZBURG, 2012, p. 68), do sujeito 

que fala. A esse respeito, interessante notarmos que, embora os marcadores temporais sejam 

incertos (ora se fala que as ações se deram numa noite, ora, como indica o título, durante a 
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madrugada), os marcadores físicos da violência se repetem ao longo da narração. Pensamos, 

nessa linha, na imagem do sangue, cuja ausência leva a moradora de rua a decidir não dormir, 

aquela noite, nos caixotes de papelão, e que torna a se fazer presente durante o ato do estupro, 

de maneira contundente e repetida, como se percebe no excerto a seguir: 

 

Aproximou-se de mim como se viesse pela conversa, atirou-me uma mão, um 

sorriso, uma bofetada. A outra mão entrou certeira pelas coxas, tocou-me de 

imediato, tocou-me!, tocou-me como se me conhecesse o ponto da imobilidade. 

Olhou-me nos olhos, não me encostou à parede, não me beijou. Mordeu-me. 

Mordeu-me a orelha, que sangrou. Mordeu-me o lábio, que sangrou. Mordeu-me o 

pescoço com força, que sangrou. O seu dedo certeiro mexendo-se dentro de mim, 

devagar, mantendo-me a imobilidade. (ONDJAKI, 2010, p. 109, grifos no original) 

 

Com a volta do sangue, voltam também as dores. É apenas quando se aproxima novamente do 

lugar onde costuma dormir, quando está menstruada, que as dores e o sangue começam a 

parar e a estancar, respectivamente. Nesse sentido, o sangue funciona como uma evidência 

física de que aquela violência realmente existiu, de que a mulher de fato foi estuprada, além 

de qualquer sombra de dúvida. Em outras palavras, a função do sangue na narrativa é como 

que a de um rastro, inscrito no corpo e, dessa forma, apto a remontar sempre, a quem o vê ou 

descreve, àquela violência constitutiva de si. 

Ao abordar a temática do rastro, Jeanne Marie Gagnebin fala em um signo dotado de 

aleatoriedade e não-intencionalidade do ato de sua inscrição. Esse seria o caso, por exemplo, 

de um ladrão, que ao tentar apagar os rastros do crime, deixa, sem querer, outros. Assim, uma 

vez que “os signos, sobretudo os signos linguísticos, tentam transmitir uma ‘mensagem’ 

relacionada [...] aos desejos do seu autor, o rastro pode se voltar contra aquele que o deixou e 

até ameaçar sua segurança” (GAGNEBIN, 2009, p. 115). Os rastros, em uma linguagem 

jurídica, cumprem a função de comprovar a materialidade do crime. Em “Madrugada”, afinal, 

o sangue é o rastro deixado pelo criminoso, e é também um dos elementos que permitem a 

rememoração através da narração da personagem moradora de rua, e auxiliam, digamos, na 

confiabilidade de seu relato. Isso não significa dizer, contudo, que na ausência desse rastro 

deveríamos deixar de confiar, desde já, na narrativa, pois isso seria fechar os ouvidos (ou em 

um sentido mais geral, fechar as portas) ao Outro, com o qual estamos sempre em diálogo, 

ainda que indiretamente. Chegamos, enfim, no problema da alteridade, a que já nos referimos 

algumas vezes durante esse trabalho. 
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Nas obras de Mikhail Bakhtin e daqueles pensadores que iriam compor o chamado “Círculo 

de Bakhtin”, diálogo e alteridade são elementos intimamente ligados entre si, e que 

respondem, antes de mais nada, a uma certa teorização acerca do sujeito. João Wanderley 

Geraldi, em ensaio sobre essa questão, identifica seis momentos da constituição do sujeito na 

teoria bakhtiniana: a responsabilidade, a consciência, responsividade (ou respondibilidade), 

incompletude, e datação (ligado à temporalidade). A partir de um encadeamento específico 

dessas características, o autor conclui que o sujeito bakhtiniano é eminentemente processual, 

verdadeiramente inconcluso, e só pode se realizar não a partir de si mesmo, mas no contato 

com a alteridade: “este não é um sujeito cartesiano. E por isso está fora do comando. Este é 

um sujeito que é história junto com a história dos outros” (GERALDI, 2010, p. 292). 

Essa história compartilhada do eu e do Outro se daria por meio e em conjunto com o espaço 

dialogicamente intersubjetivo da linguagem (SOBRAL, 2009, p. 32). A importância de uma 

noção da linguagem dialógica enquanto lugar por excelência da construção do sujeito é 

ressaltada diversas vezes por Bakhtin, em especial no livro Estética da criação verbal: “todo 

ato de compreensão implica uma resposta” (BAKHTIN, 1997, p. 339). 

Embora a problemática específica do trecho citado diga respeito ao enunciado, podemos 

observar suas repercussões na teoria da alteridade, no sentido de que só posso me fazer 

compreender, verbalmente ou de outra maneira, no contato com o Outro; do contrário, toda 

expressão seria inócua, dando-se no ar vazio e rarefeito. Dito de outra maneira, não haveria 

propriamente comunicação se houvesse apenas o eu. Nessa mesma linha, aponta-se para a 

alteridade que se desenvolve nessa relação intersubjetiva, em que o próprio sujeito (o eu) não 

se impõe ao outro, ocorrendo justamente o contrário: 

 

[....] segundo Bakhtin, nosso encontro com o outro não se realiza com base no 

respeito ou na tolerância, que são iniciativas do eu. O outro impõe sua alteridade 

irredutível sobre o eu, independentemente das iniciativas deste último. Ao contrário, 

é o eu que se constitui e tem que abrir caminho em um espaço que já pertence a 

outros. Isso é evidente no nível linguístico e também no nível de construção de 

nossa própria consciência (PONZIO, 2009, p. 23). 

 

CONCLUSÕES 

A literatura, enquanto elaboração específica de linguagem, construída de modo a nos contar 
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uma história, é um desses espaços em que se coloca em questão a nossa (necessária) relação 

com o outro. Isso se percebe ainda mais claramente quando se trata de uma narrativa do 

trauma, como poderíamos caracterizar “Madrugada”, de Ondjaki. O referido conto, afinal, 

situa os seus leitores numa posição em que estes devem posicionar-se eticamente ou não – 

diante do estupro que nos é relatado, qual é a nossa reação? Lembremos que, numa linha 

bakhtiniana da alteridade, a violência sofrida pelo outro também deve dizer respeito a nós, 

uma vez que somos constituídos pela perspectiva do outro. Assim, numa chave de 

interpretação como a que sustentamos ao longo deste trabalho, a resposta (enquanto ato ético 

responsável e responsível, diria talvez Bakhtin) não pode ser outra que não a de horror e 

repúdio diante da violência, e de compreensão com o sofrimento da vítima. Essa é a postura, 

enfim, que aqueles que lidam com o Direito, de maneira geral, também devem assumir. 
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