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RESUMO 

 

 

A tese trata de narrativas que primaram por representar figurações extremas da infância, mais 

especificamente da infância sexualizada ou sedutora. O corpus inclui obras consagradas e 

conhecidas pelo tratamento polêmico da infância, como Lolita, de Vladimir Nabokov, A tragédia 

brasileira, de Sérgio Sant'Anna, Elogio da madrasta, de Mario Vargas Llosa, e O caderno rosa 

de Lori Lamby, de Hilda Hilst; assim como obras menos previsíveis como Teorema, de Pier 

Paolo Pasolini, e O bom crioulo de Adolfo Caminha. Nesses trabalhos, discuto o diálogo com as 

imagens tradicionais da infância, e igualmente a subversão polêmica dessas mesmas imagens, 

introduzindo uma concepção ou imagem sui generis daquele que conhecemos como o infante, ou 

aquele que se encontra no estágio infantil da sexualidade ou da psique. Vemos que o mito, como 

categoria supostamente a ser superada por essas narrativas (o mito da inocência infantil), 

retornará ao texto literário por vias insuspeitas e/ou alternativas, numa espécie de reconfiguração 

ou reatualização da infância mítica. 

 

Palavras-chaves: infância, inocência, sexualidade, mito 



 

 

ABSTRACT 

 

The thesis analyses narratives which present us extreme figurations of childhood, more 

specifically the figure of the sexual or seductive child. The literary corpus includes acclaimed 

works, known for their controversial treatment of childhood, such as Lolita, by Vladimir 

Nabokov, A tragédia brasileira, by Sérgio Sant'Anna, Elogio da madrasta, by Mario Vargas 

Llosa, and O caderno rosa de Lori Lamby, by Hilda Hilst. The analysis also considers less 

predictable works, such as Teorema, by Pier Paolo Pasolini, and O bom crioulo, by Adolfo 

Caminha. In the mentioned narratives, I will discuss their dialogue with traditional images of 

childhood, as well as a polemic subversion of those same images. The result would be a sui 

generis concept or image of the one we know as the infant, or the one who is in the infantile 

stages of psychosexual development. The myth as an allegedly overcome category in those 

narratives (the myth of childhood innocence) returns in unsuspected or alternative ways, 

reconfiguring or readapting the mythic childhood.  

 

Keywords: childhood, innocence, sexuality, myth 



 

 

RESUMEN 

 

 

La tesis trata de narrativas que se destacaron por representar figuraciones extremas de la 

infancia, más específicamente de la infancia sexualizada o seductora. El corpus incluye obras 

consagradas y conocidas por el tratamiento polémico de la infancia, como Lolita, de Vladimir 

Nabokov, A tragédia brasileira, de Sérgio Sant'Anna, Elogio da madrasta, de Mario Vargas 

Llosa, e O caderno rosa de Lori Lamby, de Hilda Hilst; así como obras menos predecibles como 

Teorema, de Pier Paolo Pasolini, y O bom crioulo de Adolfo Caminha. En estos trabajos, discuto 

el dialogo con las imágenes tradicionales de la infancia, incluso la subversión polémica de estas 

mismas imágenes, introduciendo una concepción o imagen sui generis de lo que conocemos 

como el infante, o aquel que se encuentra en la etapa infantil de la sexualidad o de la psique. 

Vemos que lo mito, como categoría supuestamente a ser superada por aquellas narrativas (lo 

mito de la inocencia infantil), retornará al texto literario por vías insospechadas e/ou alternativas, 

en una forma de reconfiguración o reactualización de la infancia mítica. 

 

Palabras clave: infancia, inocencia, sexualidad, mito 
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INTRODUÇÃO 

 

Questões teóricas muitas vezes podem ser confundidas com pretextos: motivo para 

analisar determinadas obras literárias, lê-las, pensá-las entre si, nas suas correlações e tensões. 

Em certas ocasiões, algumas crianças ficcionais “caem” no nosso colo e ficamos perplexos, 

incomodados, e esta tese é uma maneira de dar conta de determinados nós atados em nossa 

história de leitores. No mais, estabelecer uma questão teórica resultou do desejo de ler e reler 

obras que me fascinaram, deixando impressões que indicavam um tema longe de estar totalmente 

resolvido: a sexualidade infantil.  

O título Sexo de anjos adianta o tema espinhoso: engloba não só o lugar comum do “sexo 

dos anjos” — o seu gênero —, mas principalmente o seu erotismo, a sua sexualidade e, o mais 

importante, nossas próprias elaborações sobre o mundo libidinal das crianças. Tal perspectiva vai 

de encontro ao senso comum acerca da infância, que pressupõe a inocência como um valor 

definidor (e definitivo) dessa fase da vida e a neutralidade sexual como seu mais perfeito 

correlato. Um tema como este permanece como questão não só pelas respostas ambíguas e 

variadas que verificamos na literatura e nas demais artes, mas também por ser objeto de forte 

controvérsia na cultura atual, mobilizando afetos inconscientes, arraigados e lugares comuns 

emotivamente defendidos e mantidos.  

Nesse terreno de forte suscetibilidade, as contribuições da história e da psicanálise surtem 

pouco efeito. Saber que a nossa visão de infância é um produto historicamente recente, atrelado 

ao desenvolvimento da família burguesa a partir do século XIX, e saber, da mesma maneira, que 

Sigmund Freud mapeou e buscou descrever um estágio infantil da sexualidade humana, parece 

ter pouca importância na concepção e na imagem que normalmente se tem da criança. De uma 

maneira geral, o que permanece é uma ideia de naturalidade fortemente ligada ao conceito de 

infância, o que implica uma acepção ao mesmo tempo difusa e automática: não se define 

exatamente o que é a inocência, mas se sabe muito bem que ela passa longe do sexo. 

Como definir a inocência? O que é a sexualidade? Postular essas perguntas é uma forma 

simples de constatar como usamos as palavras e nos contentamos com os conceitos vagos que 

veiculam. O discurso da inocência afirma uma generalidade sobre o universo infantil, pautada 

sobre uma dialética negativa: a criança é normalmente vista como o sujeito que ainda não sabe 

(de quê?), que não partilhou daquilo que a tornará um adulto (e o que é exatamente isso?). 
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Enfim, falta-lhe algo que determine sua maturidade. Não obstante, passada essa série de 

definições negativas que sempre falam de uma falta, o que resta?  

A inocência é então uma espécie de grau zero, de vácuo imaginativo, que se prestou ao 

longo de sua existência, na história das representações, a uma série de idealizações culturais, 

artísticas e sociais. Permanece, portanto, como um lugar indefinido, fértil para as mais diversas 

elucubrações que projetam a infância como lugar universal e, ao mesmo tempo, apartado da vida 

secular. Torna-se um mito, o produto de uma mitologia, que preconiza determinados modelos de 

infância exemplares, cuja recorrência e reiteração no imaginário cultural lhe conferem lugar 

privilegiado na tradição. 

Na outra ponta da hierarquia dos temas comuns na sociedade, a sexualidade infantil 

parece ocupar um lugar igualmente mítico. Mas dessa vez se trata da contraface do consagrado e 

do natural, o que também é matéria para o mito. Tingida pelas cores aberrantes do problema da 

pedofilia na atualidade, a sexualidade infantil é recoberta por uma aura de temor que lhe 

circunscreve facilmente um lugar, vago e de discursos rasos, que assim deve ser tratado em 

respeito à inocência das crianças, não acelerando seu conhecimento das “coisas”. Curiosamente, 

em alguns círculos arrojados da puericultura e da pedagogia, a sexualidade é tratada da mesma 

maneira que a inocência, apontada de forma muito “natural” e “freudiana”; mas sem o 

aprofundamento da sua constituição libidinal, social, psicológica, e menos ainda de suas 

repercussões manifestas e latentes na cultura contemporânea. Fazê-lo seria provocar o monstro 

da pedofilia, acordando o mito assustador que surge em meio a estatísticas de abuso e de 

pornografia infantil, além de casos cobertos pela mídia que penalizam a sensibilidade coletiva.  

Assim, no que tange especificamente à infância, inocência e sexualidade são polos 

extremos normalmente apresentados de maneira pouco clara: são usados indiscriminadamente 

como tópicos discursivos, porém raramente passam pela prova do pensamento. Nessa 

perspectiva, um dos pilares centrais do imaginário da inocência é a neutralidade sexual, cujo 

caráter inquestionável se propaga a tal ponto que, inconscientemente, se assume praticamente 

como sinônimo da inocência. A consequência é que, para o senso comum — e é necessário 

mencionar esse fato pelo frequente estranhamento e agressividade com que me deparei ao falar 

cotidianamente sobre o tema desta tese —, falar de sexualidade infantil é praticamente mexer 

com o todo da inocência, é colocá-la inteiramente em risco, é alarmar pessoas. Nesse sentido, a 

tentativa desta tese de pensar a infância e a sexualidade acaba por se tornar, de alguma forma, 
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uma tentativa de ameaça à infância, seja essa minha intenção ou não. Aparentemente, não há 

muita escolha: pensar acaba virando sinônimo de profanar, explorar e abusar.  

Nesse horizonte imaginário e ideológico em que coisas se tornam automaticamente 

sinônimo de outras, e consensos se espalham como dados irrevogáveis, a literatura se tornou um 

porta-voz privilegiado de metáforas várias para definir a sublimidade da infância, propagando 

sentidos múltiplos e ampliando nossas idealizações sobre a figura da criança. Mas em meio a 

essas várias camadas de sentido, a literatura também soube quebrar esses ideais com experiências 

estéticas radicais, que primaram por escancarar os limites da representação da sexualidade 

infantil. De quebra, essas obras ainda por cima legaram personagens marcantes, crianças 

sedutoras que inesperadamente surgem como enigmas da tradição literária. Dessa forma, vê-se 

que a literatura pode tanto construir ídolos, imagens que sedimentam valores estabelecidos da 

cultura, como também vias alternativas, abertas às possibilidades do pensamento. 

Algumas obras deste último tipo — sempre malditas, polêmicas — podem pressupor de 

maneira perigosa e chocante a sexualidade infantil, esse universo da criança que rodeamos de 

tamanho cuidado. Do ponto de vista tradicional da inocência, trabalhar-se-ia até mesmo com a 

expectativa do pornográfico, pois são textos que abertamente profanam o ideal de infância. No 

entanto, a escolha dessa via extrema de representação pode de fato se apresentar como estratégia 

de pensamento: o escândalo que essas obras inauditas provocaram (e podem ainda provocar) 

bloqueia os discursos convencionais da pedofilia e do pudor moral como chaves de interpretação, 

impedindo juízos que apascentam a boa consciência do leitor e calam o olhar reflexivo sobre a 

criança. Nesse sentido, a manifestação literária da criança sedutora pode ser aquela que rechaça 

os recônditos imaginários aos quais tão profusa e confortavelmente relegamos nossas crianças. 

Que esses pequenos sedutores da literatura sejam seres ficcionais, criações do imaginário (assim 

como o seria a própria ideia de inocência), tanto melhor: eles possibilitam, com toda a liberdade 

e o refinamento do estético, a subversão dos discursos dominantes, questionando valores 

considerados tão naturais que raramente enxergamos o silenciamento a que reduzem a infância.  

É nesse viés que enxergo algumas obras do cânone literário do século XX. Nelas, 

crianças que seduziram adultos e romperam a barreira do silêncio acerca da sexualidade, 

quebrando, principalmente, o silêncio que as cercavam como um todo. Com esses personagens, 

veremos que a infância e seus atributos possuem uma maleabilidade tal que a inocência se torna 

um conceito não apenas vago, mas também elástico, para além de critérios de idade ou de 
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fisiologia. Crianças se tornam todos aqueles que estão a um passo de perder esse valor sagrado 

da humanidade. A inocência, portanto, é quase uma condição ou estado de espírito, e resgato da 

história da literatura precisamente alguns “inocentes”, cujo papel será subverter e misturar os 

lugares comuns da infância.  

É nessa perspectiva que recuperaremos, dos últimos anos do século XIX, em romance de 

Adolfo Caminha publicado em 1895, o grumete Aleixo, que conseguirá fugir dos desmandos do 

regime de efebia com o ex-escravo Amaro. Pulando algumas décadas para 1955, em obra de 

Vladimir Nabokov, a ninfeta Dolores Haze vai escapar ardilosamente das garras do padrasto 

pedófilo, o professor Humbert Humbert. Em meio ao turbulento 1968, buscarei em Pier Paolo 

Pasolini a história de um santo e belo rapaz que seduzirá uma família burguesa rumo à 

dissolução. Quase duas décadas mais tarde, em 1987, resgato a tragédia das meninas Jacira e 

Maria Altamira de Sérgio Sant’Anna, que serão atropeladas e voltarão dos mortos, reencenando 

seu erotismo sacrificial. Um ano depois, em 1988, o pequeno Alfonso seduzirá a madrasta 

Lucrecia e contará tudo numa redação escolar. Por fim, em 1990, leremos o diário da pequena 

Lori Lamby, que vai narrar as suas próprias aventuras sexuais em troca de dinheiro. 

Afirmando por si próprias uma perturbadora ambiguidade sexual, essas crianças 

sedutoras criam situações em que incômodo, estupor e excitação se misturam na recepção 

estética, possibilitando uma imagem plástica, singular e desafiadora dos nossos investimentos 

psicológicos, libidinais e filosóficos sobre a figura da criança. Por outro lado, por mais que as 

obras literárias tenham rasgado o véu de inocência que encobre (e isola) a infância do mundo 

histórico — e de nós, adultos —, veremos que não há a ilusão de uma infância imediata, fácil e 

acessível. A despeito desses personagens que ultrapassam as barreiras do admitido e do 

convencionado com relação à sexualidade infantil, o sexo aqui não se presta à banalização, da 

mesma forma que não há uma resposta única e decisiva que dê conta das relações entre a 

infância e o desejo. Falar sobre o interdito, não necessariamente o elimina, e por isso todo 

cuidado continua sendo pouco; falar abertamente, junto às obras, do sexo das crianças, não 

significa dar uma solução fácil para uma discussão acerca dos limites subjetivos e corporais do 

que se chamaria uma experiência da infância.  

Assim, a teoria e a crítica literária aqui empreendidas não pretendem esgotar todas as 

facetas deste problema, que se estende a remotos horizontes ao longo dos quais a infância nos 

acena com todo o seu mistério e encantamento. Antes, estabeleço como preliminares de reflexão 
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três blocos críticos, nos quais a infância estabelece relações perigosas com a sexualidade e o 

universo adulto. A constatação de que não há um acesso facilitado ao mundo da criança se 

realiza plenamente na medida em que eles são apresentados como fases de investimento libidinal 

da cultura, do adulto e do imaginário coletivo sobre a figura do infante. Investimentos que não 

raro acabam por sufocar a singularidade infantil, estabelecendo projetos estéticos e eróticos que 

envolvem valores como beleza, submissão, idealização, controle e silenciamento. Três blocos, 

portanto, calcados em valores comumente associados ao mundo das crianças, mas que se 

revelam igualmente desfigurados por trazerem à tona desejos de outro modo fortemente 

sublimados na relação com a criança. 

Falaremos primeiro da pedagogia e das agruras de uma “educação monstruosa”, centrada 

na figura e no desejo proibido do pedófilo. Relaciono aqui, os romances Lolita, de Vladimir 

Nabokov, e Bom crioulo, de Adolfo Caminha, com as relações esquivas entre a infância e o 

desejo proibido dos pedófilos, com seus projetos de dominação do corpo e da mente infantis. No 

segundo bloco, a infância será vista como objeto sacrificial, cuja inocência será alçada à esfera 

do sagrado e da memória, na mesma medida em que se fecha sobre ela o desfecho de uma morte 

violenta e sumária, de contornos rituais. Aparentemente santas, redimidas pela morte, as meninas 

de Sérgio Sant’Anna, em A tragédia brasileira, se aparentam ao anjo sedutor de vida igualmente 

breve, do filme / livro Teorema, de Pier Paolo Pasolini. Por fim, o terceiro bloco busca uma 

reflexão sobre infância e escrita, com a criança entretida nos labirintos da arte e da literatura, 

produzindo textos próprios, nos quais ela narra a suposta verdade da sua sexualidade. Uma 

escrita da infância que se mostra ora misteriosa, ora pornográfica, fazendo corar de vergonha até 

mesmo os adultos libertinos e liberais de Mario Vargas Llosa, em Elogio da madrasta, e de 

Hilda Hilst, em O caderno rosa de Lori Lamby. 

Nessas três etapas — pedagogia, sacrifício e escrita —, a criança sedutora surgirá não só 

como o ingrediente explosivo que explicita e denuncia algumas intenções subliminares e escusas 

presentes em temas ligados ao universo infantil, como também será o elemento de resistência aos 

planos adultos de dominação e idealização do corpo e da imagem da criança. Nesse sentido, as 

histórias que analisaremos se tingem de matizes trágicos e violentos, pois seus desfechos não 

reeditam os enredos de abuso infantil, mas o seu contrário: pirraças, traições, renascimentos e até 

mesmo escandalosas redações escolares provocarão a ruína de adultos que subestimam o poder 

de sobrevivência da infância em meio à adversidade e ao silenciamento. Cada uma das obras 
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literárias, portanto, mostra não só formas diferentes de resistência do infante frente às exigências 

da cultura e do adulto, como canalizam um movimento eminentemente vingativo, de triunfo ante 

tais exigências. 

As crianças sedutoras, portanto, são seres ficcionais singulares que exigem de nós, 

leitores, o ajuste do olhar diante de uma infância mais desafiadora. Dessa forma, antes dos 

exercícios críticos, esta tese apresentará um sucinto capítulo de pressupostos teóricos que 

ajudarão a refinar o enfoque da infância sedutora. A partir de uma análise da famosa história da 

criança e da família de Philippe Ariès (s.d.), mapearemos o lento surgimento da imagem da 

criança na cultura ocidental, detectando o momento em que essa imagem se emancipa do 

convívio familiar e ganha autonomia como tema cultural fundamental. Conquistando um novo 

estatuto no imaginário coletivo, a infância surge como objeto de uma mitologia própria, pensada 

a partir de teóricos como Marie-José Chombart de Lauwe (1991) e Roland Barthes (2003), que 

esclarecem semiologicamente a infância como imagem central para os pensamentos dos séculos 

XVIII e XIX.  

Em seguida, com a história da fotografia de Anne Higonet (1998), veremos que esse 

aspecto mítico será potencializado no século XIX romântico pelo advento da fotografia, 

introduzindo importantes fatores na representação da criança. Mais especificamente, conforme a 

historiografia de Higonet, trata-se da percepção de um inequívoco elemento de crise do ideal de 

infância, que se dará precisamente no cerne da imaginação romântica, terreno de formação do 

mito da inocência infantil e nascedouro das nossas concepções mais recentes acerca da criança. 

Para Higonet, será singular e notória a irrupção de pequenos, porém significativos, detalhes, que 

indicarão o surgimento de um certo erotismo presente em imagens nascidas no exato momento 

em que se solidifica culturalmente a noção de inocência infantil.  

Um dado que certamente não passará despercebido pelo olhar de teóricos como James 

Kincaid (1998). Para pensadores do campo conhecido como teoria queer, a junção de inocência 

infantil e sexualidade é um dado histórica e socialmente verificável, como nas representações 

fotográficas do século XIX. Ciente das colocações de Foucault (1988) na sua História da 

sexualidade, a teoria queer enxerga a inocência infantil e o dispositivo da sexualidade como 

fatores contemporâneos e complementares, como duas esferas indissociáveis que dependem de 

sua contraface para serem afirmadas. Nessa perspectiva, seja na fotografia, seja nas outras 

representações do imaginário, a criança acaba surgindo como tropo frequentemente definido e 
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imageticamente explorado pela sexualidade, e Kincaid relaciona esse aspecto à sua polêmica tese 

acerca das relações intercambiáveis entre a cultura da inocência e a cultura da pedofilia, 

presentes nos discursos correntes acerca da infância hoje. 

A teoria queer fecha os pressupostos teóricos desta tese não tanto com um norte para as 

leituras críticas que farei em seguida, mas como uma preparação do olhar para encontrarmos 

outras infâncias, outras inocências, e com certeza outras narrativas sobre a criança. A criança 

queer — atravessada por questões como sexualidade, gênero, corpo e raça — é adotada como 

um instrumento teórico que desarma os discursos moralistas e políticos que definem a infância 

de maneira estanque e falsamente não ideológica. A teoria queer, portanto, abre brechas de 

pensamento para lidarmos com uma infância muitas vezes escandalosa, que choca nossas 

expectativas por meio de uma sexualidade fora dos padrões aceitos socialmente.  

A criança sedutora de fato se envolve sexualmente com adultos, mas é preciso lembrar 

que o tratamento literário e estético da questão não permite concluir sobre uma mera 

“adultização” do comportamento infantil. Antes, percebe-se o estatuto constitutivamente 

ambíguo e híbrido da infância, que se localiza no entre-lugar da inocência e da sexualidade, e 

isso pode ser antevisto na própria história das representações da infância. Dessa forma, a 

complexidade das crianças sexualizadas da literatura se localiza numa discussão intrínseca aos 

limites da infância na sociedade e na cultura, e não tanto como um elemento destoante — ou uma 

exceção — no universo infantil. Importa mais, nesse sentido, pensá-las quase como metáforas, 

que nos dão matéria para interrogar não só a sexualidade infantil, mas a infância como um todo, 

como valor essencial do imaginário e da criatividade humana. Veremos que a sexualidade e o 

erotismo não serão facilitadores para entendermos a infância e, se assim o fossem, recairiam no 

mesmo problema do conceito de inocência: tornar-se-iam um lugar comum, uma mistificação 

disfarçada de algo evidente, uma visão do adulto descuidosamente realocada sobre o mundo da 

criança. 

 Na contramão dessa simplificação, falar do “sexo de anjos” é complexificar, é atentar 

para o fato de que as relações das crianças com o mundo são mais porosas do que as dualidades 

permitem pensar. E a sexualidade — mesmo a mais desenvolta e explícita — é antes de tudo 

produto de um estar no mundo, uma forma de sensação, descoberta e representação da infância. 

A mistura de sexo e crianças pode e deve assustar. Mas é necessário implementar toda uma 

reflexão a partir disso, e essa é a chance que a literatura nos dá. Forçando os limites, devemos 
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atentar para o que a sedução infantil nos permite ver, pensar, sentir e reformular. E talvez se 

torne possível ver que essas crianças sedutoras, eróticas e inegavelmente perigosas, possam nos 

ajudar a reconstituir discursos mais abertos e atentos ao que a infância pode dizer de si mesma e 

do mundo. Nesse sentido, aquilo que uma criança sedutora parece nos pedir é o redobramento da 

nossa atenção, e não tanto o salvamento, a repressão ou o pudor. Existirá, claro, o sexo, a 

infância e o choque, pois obviamente temos nossas expectativas. Porém, prestemos atenção a 

essas crianças. Atentemos a elas — e às suas narrativas.  
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CAPÍTULO 1 — DA INFÂNCIA E DA SEXUALIDADE 

 Pensar as implicações e sequer a possibilidade de existência de uma criança sedutora 

requer a superação do choque inicial e o aprofundamento reflexivo daquilo que nos parece 

polêmico. Não se trata, claro, de eximir-se do impacto, de fingir que a criança não está na sala de 

jantar. É necessário, antes, uma espécie de convivência com o choque, uma capacidade de 

analisar o escândalo, para entender os variados desdobramentos dessas crianças nada ingênuas. 

Os capítulos a seguir são, portanto, preparações teóricas, formas de desmantelar o olhar 

moralizante da perda da inocência, abrindo perspectivas que ajustem o olhar para a infância que 

se procura tratar aqui. Uma infância não tanto desvirginada, mas sexualizada, e o pior: 

perigosamente sedutora. Um capítulo para tentar entender como se forma a convenção e o 

consenso da inocência infantil, e como a criança sedutora, enquanto sujeito sexual, colide e, 

principalmente, pode conviver com esse ideal de infância. 

 

1.1. Séculos de infância 

O título em inglês da obra-marco de Philippe Ariès, L’Enfant et la vie familiale sous 

l’ancien regime, é Centuries of childhood (s.d.). Esta tradução livre do original parece indicar um 

viés de leitura, na medida em que o autor busca mapear as representações da criança desde o 

século XII até o XVII, com alguns breves apontamentos sobre a infância nos séculos seguintes 

— ao longo dos quais testemunhamos o triunfo absoluto da criança como uma das figuras mais 

importantes no imaginário ocidental. Assim, no livro de Ariès, podemos acompanhar séculos e 

séculos de imagens de crianças, que concorrem para o lento desenvolvimento da história das 

representações da infância. 

Apesar da centralidade do século XIX para nossa visão atual do infante, Ariès nos mostra 

como a figura da criança já aparecia timidamente desde séculos anteriores, dando-nos a 

impressão de um gradual processo de ascensão como tema cultural privilegiado. O historiador 

define o século XII como ponto de partida, explicando-nos que no medievo a infância parecia 

não ter lugar nas representações do imaginário. Figurando em pequenos homens nas cenas 

ilustradas de manuscritos da época — representações pictóricas conhecidas como miniaturas —, 

o autor nos mostra que, em termos representativos, o aspecto infantil era curiosamente uma 

questão menos de realismo do que de estatura: a criança era então retratada como um adulto 

menor, com as mesmas proporções, mas em escala reduzida. Tudo indicaria que, até então, as 
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únicas fontes de uma infância mais realista
1
, com características próprias de corpo — formas 

roliças, proporções específicas, traços delicados e ternos —, seriam verificadas apenas na arte 

greco-romana, nas suas representações do Eros-cupido (ARIÈS, s.d., p. 34). 

Mais adiante, os séculos XIII e XIV fornecem alguns raros flagrantes de infância 

diferenciada na iconografia. Dentre eles, representações sempre imiscuídas a motivos religiosos, 

subentendendo uma relação inequívoca com a espiritualidade: anjos na forma de crianças e 

adolescentes, representações do menino Jesus, e imagens de crianças nuas como alegorias da 

morte e da alma. Tais imagens, por sua vez, chegam ao século XV reprocessadas em dois 

desdobramentos mais específicos, porém partilhando ainda os mesmos substratos ideológicos e 

estratégias metafóricas: os retratos funerários (de crianças já falecidas ou apenas acompanhando 

as representações familiares do morto), e o putto, a famosa figura semipagã do querubim 

diretamente ligada ao Eros greco-romano, na esteira do classicismo renascentista. 

Por seu turno, o século XVI marca a disseminação dos retratos como prática social 

regular e da imagem do putto como motivo ornamental. Porém, será no XVII que verificaremos 

a absorção ainda mais intensa desses motivos, ocorrendo os primeiros desenvolvimentos da 

história das representações infantis que podem ser vistos como mais próximos do estatuto atual 

da infância. No livro de Ariès, vemos que as finalidades dos retratos deslizam lentamente do 

elogio funeral para o foco direto sobre a infância, que se desgarra do seio familiar e passa 

frequentemente a protagonizar sozinha as encenações imagéticas. Por outro lado, é nesse mesmo 

contexto que o querubim se transformará em lugar comum pictórico, não só decorando as telas 

com sua beleza mitológica, atemporal e dissociada da vida histórica, mas se sobressaindo no 

gosto popular e suplantando em longevidade o classicismo estético.  

Tais fatos motivam Ariès a afirmar que o século XVII é um dos mais primordiais para a 

história das representações da infância: ele assinala a entrada da criança no hall das convenções 

iconográficas da cultura. Ademais, também neste importante século, ocorre a sobreposição dos 

dois conceitos chave acima mencionados: é no final dos seiscentos que a nudez dos mitológicos 

putti invade a realidade cotidiana dos retratos infantis. Até o século passado, ambas as formas de 

representação se desenvolviam em paralelo: os retratos caracterizavam posturas e ações 

                                                           
1
 São evidentes as injunções a que os variados registros de representação estão submetidos, até mesmo os realistas. 

Ariès não parece estabelecer abertamente essa nuance no seu texto, mas tudo indica que o realismo a que ele se 

reporta remete a um modo de representação, a uma convenção artística que introduz uma concepção específica de 

infância — no caso em questão, uma concepção que culminará nas formas modernas e atuais de representação da 

criança.  
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cotidianas, exigindo, portanto, estratégias representativas diferenciadas dos divinos querubins — 

e a nudez, claro, estava longe de ser uma delas. De fato, a nudez dos putti era um dado 

mitológico, não histórico, uma representação do nu clássico que não resvalava para a realidade 

secular dos retratos. No século XVII, contudo, essa barreira será ultrapassada: a nudez e os 

tecidos evanescentes e transparentes serão agora um dado indispensável das representações 

espiritualizadas e/ou realistas das crianças. E o resultado desse processo é sublinhado por Ariès: 

Não há necessidade de continuar seguindo a história desse tema, que na época já havia 

se tornado uma convenção. Ele pode ser resgatado em seus desdobramentos conclusivos 

nos antigos álbuns de família e vitrines de estúdios de fotografia: bebês tinham os 

traseiros expostos apenas para a pose — pois a praxe era estarem sempre 

cuidadosamente envolvidos, cobertos ou vestidos —, e meninos e meninas eram 

preparados para a ocasião usando nada além de uma camisola transparente. Não havia 

uma única criança cuja imagem não fosse preservada a partir de um estudo sobre a 

nudez, diretamente herdado dos putti da Renascença: um exemplo marcante da 

persistência de um gosto coletivo (tanto na burguesia quanto nas classes mais pobres) de 

um tema primordialmente ornamental. O Eros da antiguidade, redescoberto no século 

XV, prosseguiu sendo modelo dos “retratos artísticos” dos séculos XIX e XX (idem, p. 

46, tradução minha).  

 Em termos de uma historiografia das imagens, pode-se dizer que os séculos da infância 

estariam, a partir do XVII, plenamente configurados: a criança conquista o lugar de destaque em 

meio aos motivos religiosos e familiares, sendo isso, para Ariès, a grande novidade dos 

seiscentos: a criança retratada por si mesma e em si mesma (idem, p. 42). Uma imagem saída da 

convivência com motivos vários — desde a vida cotidiana com os adultos até episódios bíblicos 

em que coadjuvavam com outros personagens —, que se isola e ganha autonomia: a infância 

surgindo em todo seu esplendor e singularidade. Após acompanhar o percurso de Philippe Ariès, 

fica claro que é apenas com essa autonomização da imagem que a filosofia do século XVIII (com 

Rousseau, por exemplo) e o Romantismo do século XIX poderão urdir o ideal de infância que 

culminará nas representações mais tradicionais e arraigadas da infância que chegarão aos dias de 

hoje. De fato, ao longo destes séculos, nos depararemos com uma criança muito mais familiar, 

assumindo um papel social mais amplo, adentrando como motivo privilegiado e preocupação em 

diversas esferas culturais: não mais só na pedagogia, na religião e na medicina — que de resto 

foram também avançando em suas concepções de infância —, mas também na filosofia, na 

psicologia, na sociologia e nas artes em geral.  
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 O panorama histórico de Ariès busca captar o preciso momento em que a criança se isola 

do âmbito familiar e religioso para figurar sozinha nas representações do imaginário. Vejo nessa 

autonomização da imagem a base para todos os discursos posteriores que se produzirão ao redor 

da criança, agora enxergada como ser definitivamente apartado da realidade secular, habitante de 

um mundo radicalmente separado do nosso, porém suficientemente próximo para dele nos 

alimentarmos imaginativamente. Enfim, uma alteridade isolada dos adultos que somos, refletida 

precisamente nessa imagem histórica remota do século XVII: a criança livre, nua e natural, 

separada do adulto vestido, das injunções do tempo decadente e da artificialidade da vida social.    

Trata-se, então, do século XVIII em diante, de uma sideração em torno da figura da 

criança, resultado de um longo processo de emancipação da sua imagem. A criatividade agora se 

encontra livre para a idealização e a mitificação do infante, cujo estatuto abarcará os mais 

diversos conceitos, cuidados e, principalmente, proibições, em nome desse que agora é o grande 

símbolo da inocência — imagem focalizada em sua singularidade, isolada das imperfeições 

mundanas e das vicissitudes do amadurecimento. Se quiséssemos fazer uma “radiografia” desses 

últimos séculos da infância, observaríamos o engendramento de um símbolo fundante, a ossatura 

de um ideal que permanece até hoje entre nós. Os elementos implicitamente políticos e 

filosóficos na infância idealizada por Rousseau, por exemplo, assim como o liame inextrincável 

com a criação poética típico da infância romântica — parecem ter sido arrematados pela imagem 

fotográfica no século XIX, que celebra e ao mesmo tempo dilui essas injunções no imaginário 

coletivo. Nesse sentido, é como se cada uma das apropriações da imagem da criança refletisse 

uma nuance específica; porém elas acabam por se sobrepor, formando o todo compósito que é a 

infância da atualidade. A infância de hoje certamente possui desenvolvimentos e questões 

próprios, mas não deixa de ser um amálgama de sombras de imagens, que herdamos desde o 

momento em que a criança passou a ter um estatuto próprio e singular na cultura. 

Assim, no contexto desta tese, “radiografar” os séculos plenos de infância significará vê-

los como um sistema mítico
2
. Levando em consideração que a imagem que os séculos XVIII, 

                                                           
2
 Neste capítulo, a ocorrência dos termos “mito” e “mitologia” (e seus respectivos adjetivos) faz um recorte 

específico no que tange às muitas e variadas definições dessas palavras. “Mito” aqui se refere ao que André Jolles 

(1976) chama de “forma complexa”, uma imagem primordial e fundante, engendrada na tessitura do texto literário 

ou da obra de arte. Apesar de entreter relações com produções arcaicas da cultura (as quais Jolles, por sua vez, 

define como “formas simples”), a forma complexa é inegavelmente regida por injunções específicas ao objeto 

artístico em que se insere. Para além do âmbito do estético e dos arcaísmos culturais, é possível ainda estender essa 

noção de mito à contemporaneidade e a outros códigos semióticos, conforme podemos ver na teoria de Roland 

Barthes (2003), por exemplo. Já o conceito de “mitologia” se reporta a uma noção de conjunto de imagens 
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XIX e XX extraíram da infância é bastante íntima do nosso pensamento corrente, proponho um 

giro metodológico e epistemológico que contemplará certamente esses séculos fulcrais para o 

pensamento sobre a infância, mas que de certa forma irá direto ao resultado imagético que 

procuro delinear aqui. Da história das imagens, portanto, passemos para o ponto de vista da 

semiologia ou da mitologia; ou, conforme nos dirá Marie-José Chombart de Lauwe (1991), 

passemos do sistema de representações para o sistema de valores. 

Exposta no livro Um outro mundo: a infância, a pesquisa de Marie de Lauwe 

contemplaria, em termos históricos, apenas parte do período que nos faltaria analisar: o corpus da 

pesquisadora se constitui de obras literárias e cinematográficas do período de 1850 a 1968, no 

contexto da cultura francesa
3
. Porém, o que mais nos interessa é a percepção da autora que 

enxerga nesse corpus um pensamento mítico, uma “simbolização da criança, que é desrealizada, 

essencializada e inserida num sistema de valores do qual ela forma o centro” (CHOMBART DE 

LAUWE, 1991, p. 4). Nesse sentido, a relevância dessa pesquisa está no fato de que, a partir do 

contexto francês, chega-se a uma gênese da imagem da infância, o que de certa forma suplanta as 

particularidades culturais e revela uma maneira geral de pensar, de ver e de cuidar da criança. 

Um processo de mitificação, enfim, que só se tornou possível quando o infante passou a ser 

focalizado como imagem isolada, autônoma, exigindo uma sensibilidade e uma estética 

específicas à sua singularidade.  

Dessa forma, a autonomia conquistada pela imagem da criança — datada, conforme 

vimos com Philippe Ariès, do final do século XVII — acaba por gerar uma visão dual em que a 

infância se torna esse constante outro, alteridade que se torna limite ou anteparo das nossas 

próprias projeções. Reverberando teórica e reflexivamente os desdobramentos históricos do 

século XVIII em diante, o pensamento de Marie de Lauwe parece nos esclarecer de antemão as 

consequências culturais e imaginárias do processo de autonomização da imagem, repercutindo os 

efeitos disso no imaginário sobre a criança, e economizando o nosso esforço de análise histórica. 

Assim, o ponto de vista semiológico-mitológico da autora resume bem como os séculos da 

infância engendraram uma criança que não é mais mera representação, e sim uma essencialidade 

ou valor:  

                                                                                                                                                                                           

consagradas por uma determinada tradição, ou seja, um repertório cultural e social cuja coerência é estabelecida pelo 

olhar externo de um teórico ou analista da cultura. Nesse sentido, o horizonte mitológico deste artigo se restringe ao 

universo espiritual, textual e artístico que se pode depreender das representações da infância. 
3
 Em que pese o enfoque semiológico-mitológico, a autora faz breve menção à obra de Ariès e ao contexto histórico 

anterior ao século XIX. Cf. CHOMBART DE LAUWE, 1991, p. 7-9.  
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A partir dela se ordenam as outras personagens, o ambiente, as estruturas sociais, os 

acontecimentos, que são apreciados positiva ou negativamente em função de sua 

relação com o valor-infância encarnado na personagem da criança (idem, p. 4).  

Dessa forma, quando Marie de Lauwe fala da passagem da representação para uma espécie de 

“valor-infância”, ela diagnostica 

a criação de uma linguagem a partir da criança, além da linguagem das representações 

sobre a criança. Trata-se de uma linguagem mítica, mas o relato aparece apenas por 

baforadas, permanecendo em parte latente. É preciso reconstituir a trama. O caráter 

sagrado, intocável, dos mitos antigos não mais existe; mas o sistema de valores possui 

aspectos racionais, rígidos, que o tornam semelhante ao mito, que revelam todo o 

investimento afetivo associado a ele (idem, p. 4) 

 A tarefa de reconstituir a trama das representações da infância culmina na busca pelos 

elementos fundantes e constantes de uma literatura e, por extensão, de um imaginário profícuos 

em imagens de crianças, que se tornam elas mesmas reflexos de uma fascinação e de uma 

constante projeção de valores:  

À evocação pela linguagem escrita de uma imagem precisa (retrato, gesto etc.) é 

associado um conceito, em geral expresso por uma afirmação sobre a personagem e 

sobre a natureza da criança. O conjunto destes dois elementos pode ser considerado 

como uma representação significante, uma idéia sobre a criança ou a infância 

encarnada na pequena personagem. O essencial concerne à maneira pela qual a criança 

se torna objeto da consciência, sob a forma de imagens, conceitos, representações, e 

como este objeto, através do veículo da personagem, se torna uma linguagem entendida 

pelos leitores (idem, p. 15).  

No entanto, se a preocupação de Marie de Lauwe é o processo de formação de sentidos 

acerca da infância — agora entendida como conceito e não como representação —, a minha 

intenção é entender não só esse fenômeno, mas também como ele próprio possui suas 

contradições e ilusões, a começar pelo próprio reverso do processo de mitificação:  

O estado da infância, transitório para cada ser, acaba, no processo de mitificação, por 

se tornar, um outro modo de existir, em função do qual todo o meio recebe 

qualificações particulares. A personagem que vive nesse estado não tem mais o 

significado de um homem em desenvolvimento, mas possui uma natureza específica. 

Esta maneira de se representar a criança, separando-a e cristalizando-a , não se faz sem 

risco para a criança real, que parece decepcionante em relação à imagem idealizada 

(idem, p. 3). 
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 Nessa perspectiva, quando o olhar semiológico de Marie de Lauwe passeia pelas obras 

literárias e extrai uma infância “idêntica a ela própria, eterna” (idem, p. 3), apresenta-se a 

possibilidade não só de perceber os mecanismos subjacentes à história das imagens, mas também 

de questionarmos a própria “máquina” de imagens que se torna a infância mítica. A autora colige 

diversos fragmentos de enredos da infância literária, ficcionais e autobiográficos
4
, para 

estabelecer determinadas expressões-chave, que dão conta do conceito de infância presente nos 

textos. É muito interessante perceber que as conclusões da autora rebatem imagens facilmente 

reconhecíveis da infância, mesmo que não tenhamos acompanhado seu percurso de análise. 

Vejamos, por exemplo, a organização das expressões-chaves acerca da criança como 

personagem simbólica e idealizada, que consta no índice do livro (idem, p. IX): 

— Autêntica. Não socializada. Corpo simples. 

— Presente. 

— Livre. 

— Verdadeira. Exigente; 

— Capaz de se comunicar diretamente com os seres e as coisas. 

— Secreta. Aparentemente diferente.  

Tais expressões-chave são derivadas da análise comparativa entre diversas obras 

literárias, e o interesse da leitura fica pela capacidade de Marie de Lauwe de elencar vários 

fragmentos e personagens literários para estabelecer tematicamente núcleos mitológicos da 

infância. Contudo, registro aqui antes o resultado singular dessas análises semióticas: elas 

extraem valores tão evidentes e reconhecíveis, que podemos compreender suas expressões-chave 

sem estranhamento, como se, mesmo sem ter lido a exposição da autora, tivéssemos já uma ideia 

prévia do conteúdo simbólico a que ela se reporta nas suas análises. A impressão permanece 

mesmo quando a autora procura descrever mais detidamente o aspecto formular das imagens que 

detecta nos textos literários: 

A criança idealizada apresenta características psicológicas que denotam, antes de mais 

nada, uma autenticidade e uma verdade totais. Livre, pura e inocente, sem laços nem 

limites, está totalmente presente no tempo, na natureza. Ela se comunica diretamente 

                                                           
4
 Marie de Lauwe identifica com freqüência nas obras a mistura de valores supostamente intrínsecos a cada 

modalidade de intenção literária (ficcional / poética em oposição à autobiográfica / factual), o lhe permite 

depreender padrões similares e constantes nos diversos enfoques sobre a infância. Percebendo uma espécie de 

coerência geral que determina as obras que se dedicaram à infância, a autora preferiu eliminar o critério de 

intencionalidade discursiva como elemento discriminador do seu corpus de obras (CHOMBART DE LAUWE, 

1991, p. 10-11). 
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com os seres e as coisas, compreendendo-os a partir do seu interior. Sincera, exigente e 

absoluta em relação à verdade ou a seus próprios comportamentos e aos de outrem, tem 

uma lógica implacável. Diferente do adulto, permanece secreta e não se liberta, seja 

porque não quer ou porque não pode. Por vezes se mostra ausente, indiferente ou 

afastada da realidade, por vezes é receptiva e sensível, estes dois traços coexistindo em 

algumas personagens (idem, p. 30). 

Assim, quando nos deparamos, por exemplo, com o conceito-chave “O homem 

verdadeiro — A verdadeira vida — A fonte de tudo” (idem, p. IX), ou ainda “Raça misteriosa 

que vem de um paraíso” (idem, p. IX), a subsequente explanação de Marie de Lauwe apenas 

reforça e desenvolve a ideia já contida nesses enunciados. Há nessa estratégia um certo caráter 

tautológico ou repetitivo, como se os conteúdos tratados pelo texto de Marie de Lauwe caíssem 

na obviedade. No entanto, acredito que esse efeito seja menos decorrente do estilo ou do 

pensamento da autora de Um outro mundo: a infância, do que da matéria de que se ocupa: o 

simbolismo acerca da figura da criança é tão forte e disseminado, que as imagens simbólicas 

trazidas à tona pela obra de Chombart de Lauwe apenas remetem a uma imagem da infância 

amplamente internalizada na cultura e no nosso imaginário. Daí nosso total reconhecimento e 

conforto diante delas: os lugares comuns da inocência são tão arraigados que uma obra teórica 

sobre esses conteúdos apenas reúne imagens que já nos são amplamente familiares. Sente-se uma 

total fluidez de absorção pelo leitor dos núcleos mitológicos abordados pela autora; fluidez essa 

que reflete a própria pregnância simbólica da infância na nossa formação cultural. 

Nesse sentido, em vez de repassar cada etapa do pensamento de Marie de Lauwe (o que 

não diminui o interesse pela leitura de sua obra e das análises críticas das obras literárias), 

sublinho a operação de desmontagem ideológica
5
 que ela realiza na literatura sobre a infância. 

Quando ela verbaliza os lugares comuns de uma mitologia contemporânea de culto à imagem da 

criança, deslindamos uma espécie de grandioso edifício simbólico, construído nos últimos três 

séculos de infância, com o qual partilhamos uma intimidade e um reconhecimento pouco vistos 

em outros grandes temas da cultura. A onipresença desse edifício simbólico é tamanha que afeta 

até mesmo o terreno da imaginação literária, imprimindo diretrizes que controlam as escolhas e 

os recursos disponíveis na criação de um mundo ficcional. Em outras palavras, parece haver uma 

                                                           
5
 Nesse sentido, o esforço da autora se assemelha fortemente à própria estratégia de desmontagem dos mitos 

contemporâneos empreendida por Roland Barthes (2003), em Mitologias.  
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forte ligação entre a introjeção de valores preconcebidos sobre a infância, e uma espécie de 

dominante imaginativa e criativa que impõe às representações uma mesma rubrica. 

Vejamos um exemplo: de acordo com Marie de Lauwe, existem dois extremos estéticos 

que demarcam o espectro de escolhas para se retratar a infância: os personagens plenamente 

simbólicos (idealizados nos contos fantásticos, fábulas e narrativas sobrenaturais) e os 

personagens realistas (submetidos a fatores sociais, históricos, biológicos, biográficos etc.). Entre 

eles, a autora detecta não tanto uma diferença, mas uma continuidade na percepção do infante, 

em que “Revelam-se semelhanças entre a personagem aparentemente próxima do real e a 

personagem simbólica, e é possível observar o deslizar de um tipo para o outro, através de 

transformações mínimas ou atenuações características” (idem, p. 57). Uma diferenciação, enfim, 

não tanto qualitativa, mas sim de grau, que tornaria possível, por exemplo, aparentar obras 

díspares como O pequeno príncipe e Os miseráveis, independente do alegorismo de uma e do 

realismo histórico da outra. No que tange às representações da criança, o príncipe de Antoine 

Saint-Exupéry e o menino de rua Gavroche de Victor Hugo fariam parte de um continuum mais 

ou menos coeso, que os transformaria em facetas de uma mesma e suprema natureza: a infância. 

Trata-se, portanto, na perspectiva de Marie de Lauwe, de um processo de 

retroalimentação temática que coloca esses dois tipos de personagem menos como extremos, e 

mais como gradações do mesmo tema. Cabe ainda ressaltar que a autora enxerga uma inequívoca 

sobredeterminação das personagens que encarnam a infância simbólica (ideal, valorizada e 

autêntica), em relação às personagens que supostamente mostrariam a infância real e histórica. 

Nesse sentido, mesmo quando se desejasse retratar a infância factual, como nas autobiografias e 

nos romances históricos, haveria sempre uma carga mais ou menos simbólica que ataria essas 

narrativas àquelas abertamente metafóricas e idealizadas. Assim, nesses “retratos aparentemente 

realistas” — como os chama Marie de Lauwe no capítulo que lhes dedica — verifica-se ainda a 

permanência de certo apelo mítico, responsável pela representação de uma infância 

predominantemente idílica, natural e inocente, às vezes misteriosa e selvagem, mas sempre pura, 

mesmo em meio a experiências de maior peso histórico, secular ou biográfico.  

Ao longo das análises semiológicas de Um outro mundo: a infância, podemos ver, 

portanto, uma espécie de vedação (consciente ou não) da criação artística com relação à 

possibilidade de outros retratos da infância. A mitificação, nesse sentido, verificada na sua forma 

mais plena nas personagens simbólicas, domina tematicamente o imaginário da infância e 



29 

 

impede visões alternativas da criança, impondo uma imagem padrão que de resto encontra forte 

ressonância na cultura. Uma imagem que, tendo conquistado autonomia e singularidade no final 

do século XVII, acumulou três séculos de elaborações míticas, culminando na grande mitologia 

da inocência infantil que celebra e protege a criança desde o século XVIII até os dias de hoje. 

A exatidão e rigor históricos com relação a essa imagem mitológica da infância, assim 

como a interdisciplinaridade necessária para abarcar todos os saberes que se dedicaram a ela, 

podem ser apontados como ausências teóricas da visão que estabeleço aqui. No entanto, torno 

novamente à questão: não estamos diante de uma imagem sempre e por demais familiar, seja ela 

presente nos tratados filosóficos mais densos, nas obras de arte e nas mais cotidianas ficções? 

Em todos esses contextos, vemos uma imagem que ganhou centralidade na mesma medida em 

que se desgarrava da convivência no mundo. Ao redor dela, uma série de idealizações repisou 

seu isolamento das contingências mundanas e sociais, requisitando-a constantemente, no entanto, 

como objeto de projeções outras, o que transformou a infância num sorvedouro de valores 

sagrados e moralizantes. É no sentido da confluência desses valores que falo de uma mitologia, 

da formação de uma espécie de universo cultural difuso, porém altamente sugestivo; ele se 

impregna à figura da criança e a transforma nesse ser etéreo e transparente, que parecemos 

conhecer como a nós mesmos, mas diante do qual resguardamos um temor reverencial. 

Junto com Marie de Lauwe, faço a ressalva de que “Se a personagem [ficcional] foi 

tomada como suporte de valores particulares, o fato de ela ser uma criança não é arbitrário. A 

idealização da infância parte de características parcialmente reais dos primeiros anos” (idem, p. 

28). No entanto, sublinhe-se também que tais características, “Desejáveis para o adulto, foram 

congeladas numa infância eterna, e fundadas na natureza” (idem, p. 28). Uma natureza 

inequivocamente mítica que, na perspectiva de Roland Barthes, postula um repertório prévio 

dentro qual se estabelecem suas variantes: “um saber, um passado, uma memória, uma ordem 

comparativa de fatos, de ideias, de decisões” (BARTHES, 2003, p. 208)
6
. Nessa perspectiva, 

constata-se um sentido de naturalidade que a mitologia da infância ergue ao redor do infante, 

criando uma espécie de blindagem simbólica e, consequentemente, do pensamento, que 

estabelece um forte controle sobre as representações e visões possíveis sobre a criança.  

                                                           
6
 Barthes enxerga o mito como um “sistema semiológico segundo” (BARTHES, 2003, p. 205), baseando-se em uma 

estrutura diretamente análoga ao signo linguístico saussuriano. O signo mítico é composto de um significante (que o 

teórico chama de forma) e de um significado (chamado de conceito). Aqui, me refiro ao conceito produzido pelo 

signo mítico, ou seja, o significado ou o sentido que é veiculado pelo significante / forma.  
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Cabe ressaltar que, curiosamente, esse halo de naturalidade da mitologia da infância recai 

numa definição vaga de inocência e pureza. A saber, definições na maior parte das vezes 

negativas, que sabem dizer muito claramente o que a criança não é — um ser racional, moral, 

produtivo, consciente, sexual, como os adultos —, mas que sempre se eximem de dizer o que ela 

de fato é. Falando sobre a imagem da infância no século XVIII, por exemplo, James Kincaid 

afirma que 

Essa novidade, a criança moderna, fora urdida como um agente político e filosófico, 

uma arma de ataque aos valores que até então eram considerados virtudes: maturidade, 

sofisticação, moderação racional, adequação ajuizada aos desígnios do mundo. A 

criança fora usada para negar essas virtudes, eliminá-las e substituí-las por uma série de 

inversões: inocência, pureza, limpidez. A infância, num sentido amplo, chega à nossa 

cultura como uma série coordenada de “nãos”, de negações: a criança era aquele que 

não tinha. Sua liberdade era um atributo negativo, apesar de valorizado, da mesma 

maneira que a inocência e a pureza (KINCAID, 1998, p. 15, tradução minha e grifo do 

autor).  

Entende-se, dessa forma, que a mitologia da infância se apresente como uma nuvem 

difusa de significados, que são depreendidos a partir de uma conceituação negativa que só 

simbólica e enigmaticamente nos fornece uma imagem da criança. Apenas no momento em que 

constatamos esse fato é que se percebe que a mitologia contemporânea repisa e confirma lugares 

comuns que, precisamente através dessa repetição inquestionável, se tornam autoevidentes. É até 

mesmo surpreendente ver como uma imagem pode se arraigar de tal forma na cultura, a despeito 

de canalizar conceituações tão vagas. De fato, se levarmos em conta, mais uma vez, o conceito 

de mito formulado por Roland Barthes, veremos que a disseminação do mito na cultura se dá 

pela eterna repetição que acaba por lhe fornecer a roupagem de uma natureza, e essa parece a 

situação da infância como mito contemporâneo:  

De fato, o saber contido no conceito mítico é um saber confuso, constituído por 

associações frágeis, ilimitadas. É preciso insistir sobre esse caráter aberto do conceito; 

não é absolutamente uma essência abstrata, purificada, mas sim uma condensação 

informal, instável, nebulosa, cuja unidade e coerência provêm, sobretudo, da sua função 

(idem, p. 210).  

Assim, é somente pela função repetitiva que esse simbolismo da inocência e da pureza garante 

sua eficácia, o seu estatuto de valor e de essência, encobrindo, no entanto, uma profunda 
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inefabilidade cujo maior dano é culminar num repertório engessado, exercendo uma inequívoca 

autoridade sobre as diversas e possíveis representações da infância.  

Contudo, é precisamente ao flagrarmos a repetição do padrão que, na grande maioria das 

vezes, podemos descobrir rachaduras, imperfeições, e o fato de que as crianças acabam 

geralmente por se tornar objetos livremente manipulados pelo nosso imaginário. Ou seja, na 

detecção da eterna repetição mitológica, algumas perguntas, antes silenciadas pela “natureza”, se 

tornam possíveis. Mais especificamente, no exato momento em que o ideal de infância se traduz 

em práticas sociais — muitas vezes confrontando-se com elas, buscando se impor sobre as 

contingências — é que questões sobre raça, gênero, classe social e, claro, sexualidade passam a 

incomodar a livre pureza da infância. 

De fato, a história humana reserva contradições, imperfeições, zonas de ambiguidade. 

Com isso se percebe que, frequentemente, a mitificação pode embotar nossa sensibilidade para 

todas as reais e complexas facetas do desenvolvimento de nossas crianças. Conscientes da 

existência de uma mitologia, da sua repetição e vacuidade, podemos pensar, por exemplo, no 

“quão branca a infância romântica tem sido, a tal ponto que a raça jamais tivesse sido uma 

questão” (HIGONET, 1998, p. 119, tradução minha). Ou, ainda, podemos pensar em como 

“sinais de desejo, de brutalidade, de trabalho, de sujeira, de sexualidade, de algum trauma físico 

ou emocional, surgem como proibições sociais no que tange à inocência infantil” (idem, p. 119, 

tradução minha), mesmo que esses fatores muitas vezes estejam presentes na realidade das 

crianças. No mais, temos a chance de perceber as próprias contradições no ideal de pureza e de 

inocência, cuja autenticidade e naturalidade podem muitas vezes ser um fator de sedução, de 

encantamento e até mesmo de um erotismo subliminar. Nesse sentido, o ponto de vista do mito 

possibilita a revisão ou um novo olhar sobre a história, assim como sobre a infância romantizada 

que tanto amamos; de tal forma que poderemos, subitamente, perceber que “Em todas as nossas 

histórias, existe apenas uma criança erótica, e seu nome é Pureza: sem raça, sem lugar e sem 

gênero” (KINCAID, 1998, p. 20).  

Enfim, questões que teóricos contemporâneos, nos próximos subcapítulos, e as obras 

literárias que veremos adiante, ousarão fazer, furando a blindagem simbólica erguida e reforçada 

constantemente pela mitologia da infância. Novos olhares e revisões que podem desconstruir o 

ideal de infância e inocência, fazendo-nos ver que “Nem todas as inocências são iguais, ou 
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equivalentes” (HIGONET, 1998, p. 119); ou ainda que o erotismo e a sexualidade às vezes 

surgem onde menos se espera. 

 

1.2. A crise na imagem 

 O estudo de Anne Higonet (1998), intitulado Pictures of innocence, resgata as imagens 

da criança na história da fotografia, começando por uma “pré-história” nas pinturas etéreas 

produzidas pela visão romântica
7
 — que inaugurarão toda uma tradição de imagens da inocência 

—, chegando às polêmicas fotografias da atual cultura de massas, em que sexualidade, consumo, 

intimidade e infância muitas vezes aparecem incômoda e profundamente amalgamadas. Higonet 

chama nossa atenção para o fato de que o ideal romântico de infância é inequivocamente um 

produto da modernidade ocidental (HIGONET, 1998, p. 120), e visões de mundo alheias a esse 

universo cultural e ideológico tendem a ver e a representar suas crianças sob formas muitas vezes 

chocantes para o nosso gosto comum. Citando os registros fotográficos exploratórios da 

etnologia, ao estilo de revistas como a National Geographic, com a nudez telúrica das crianças 

de tribos primitivas, assim como os retratos mortuários infantis, típicos da tradição mexicana de 

fins do século XIX e início do XX, Anne Higonet questiona a universalidade subjacente à nossa 

concepção de infância, mostrando-nos que pode existir não apenas a inocência, mas sim muitas e 

variadas inocências.  

 No entanto, não é preciso ir muito longe, na direção das paragens longínquas do 

multiculturalismo e do perspectivismo cultural, para percebermos que as diversas práticas sociais 

muitas vezes contrariam as expectativas mitológicas da infância. Mais especificamente, pode-se 

ver que o próprio decorrer histórico provoca mudanças nos pontos de vista intrínsecos sobre a 

figura da criança, e a tese de Pictures of innocence parte precisamente desse ponto. Anne 

Higonet investiga o surgimento de um ideal de infância através da história da fotografia, assim 

                                                           
7
 Até o presente momento, vínhamos utilizando o termo “romântico” para circunscrever a infância nascida do 

movimento estético de fins de século XVIII e de boa parte do século XIX, que é determinante para a nossa visão 

atual da criança. Entretanto, é importante ressaltar que a intenção não é criticar propriamente o ideal romântico de 

infância, e sim sua apropriação clicherizada pelo que venho chamando aqui de mitologia da infância. Teóricos como 

James Kincaid, por exemplo, cujo pensamento será desenvolvido mais adiante, dirigem uma pesada crítica à 

infância romântica, porém partilham da consciência de que falam dos lugares comuns gerados por essa imagem 

mítica da infância. Analisando um poema de Wordsworth, o autor parece estar de pleno acordo sobre o fato de que a 

infância romântica pode, muitas vezes, fornecer visões diferenciadas sobre a criança: “A criança de Wordsworth, 

como poderíamos ver, não é um ser ameaçado que nos paralisa, ou um convite para nos deleitarmos em nostalgia. 

Ele é um revigorante, um bom pretexto para começar uma história, uma poderosa fábula cômica. [Nessa 

perspectiva] Não é que estejamos presos às imagens românticas da infância. Nós só não temos sido românticos o 

suficiente” (KINCAID, 1998, p. 284, tradução minha). 
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como procura mapear os caminhos que levam a uma crise desse mesmo ideal: uma crise que 

surgirá não tanto da introdução de novos paradigmas ou de valores revolucionários, mas do 

aprofundamento da estética romântica que subitamente parece originar os seus próprios 

estertores. Será no próprio fascínio que a inocência romântica exerce sobre nós que 

vislumbraremos frestas de uma inequívoca sensualidade, de uma sedução que acontece nos voos 

imaginativos cada vez mais ousados sobre o corpo e a imagem da criança:  

As mais importantes alternativas [ao ideal de infância] não têm sido violações 

conscientes do ideal romântico, mas, ao contrário, imagens que se destacaram do 

próprio ideal e que, ao fazer isso, revelaram por sua vez as tensões, as limitações e as 

contradições da infância romântica (HIGONET, 1998, p. 109, tradução minha). 

Dentre as várias rachaduras provocadas por um ideal que parece buscar constantemente o 

alargamento de seus horizontes, mas que acaba por esgarçar o véu da inocência que tanto deseja 

preservar, Anne Higonet escolhe mexer diretamente no vespeiro da sexualidade, vislumbrando 

rupturas naquilo que a infância romântica teria de mais precioso: a inocência. Nesse sentido, a 

sexualidade surge como norte para operar uma revisão do nosso olhar sobre a infância, que deve 

saber contemplar toda uma série de imagens perturbadoras e singulares que os mais recentes 

desdobramentos da fotografia têm produzido sobre as crianças em fins do século XX e início do 

XXI. Levando em conta representações na publicidade, na arte, nos costumes e na sexualidade 

das últimas décadas, as reflexões de Higonet buscam maneiras de lidar com esse dado que de 

certa forma sempre fora esconjurado das representações infantis: a ambiguidade sexual, fonte de 

constantes suspeitas e debates calorosos, que nunca chegam a um acordo e sempre geram 

infinitos ciclos de interpretações. A sexualidade, portanto, será a porta de entrada para novas 

visões e posturas diante do problema da infância na contemporaneidade.  

O dado marcante do pensamento de Anne Higonet é o fato de que a crise do ideal de 

infância nasce no seio da própria representação romântica da criança. Para entendermos esse 

processo, é estratégico partirmos do ponto de vista adotado na obra — a representação 

fotográfica do infante —, pois assim retomamos um dado histórico essencial que de certa forma 

fora encoberto pelas colocações anteriores sobre a mitologia da infância, feitas a partir dos textos 

de Marie de Lauwe e de Roland Barthes. Na perspectiva do desenvolvimento histórico dessa 

mitologia, a fotografia representa um ponto de viragem do século XVIII para o XIX, assinalando 

um aprofundamento da autonomização da imagem da criança verificado anteriormente no século 

XVII. Da perspectiva filosófica e pictórica dominante no século das luzes, a fotografia significou 
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uma nova fronteira do processo de mitificação, veiculada pela crença na captação da realidade 

corporal da criança, da efemeridade de sua essência natural. Nesse sentido, a ideia que vinha 

sendo propagada pelos filósofos e poetas, através da metáfora da infância — a sua potência 

poética, filosófica e política —, ganha, com a fotografia, um caráter dito referencial, um suporte 

que aparentemente atestaria a naturalidade dessa metáfora. O novo advento introduz, assim, uma 

nova fronteira à simulação do natural: a crença na impressão do real, a sua queima no papel 

fotográfico confundida com o mais perfeito vestígio do referente, garante todo o suporte técnico 

e novas teorizações a um imaginário mitológico que buscava captar a essência da infância. 

Na mesma proporção em que a criança ideal se transformava em senso comum no século 

XIX, retratos e mais retratos de crianças eram tirados e a iconografia da inocência, a partir de 

então, ganhava um forte caráter imagético, naturalizado e não verbal. Atingia-se o mais alto grau 

de autonomização da figura da criança, na medida em que as elaborações sobre a inocência 

infantil não só obtinham, cada vez mais, uma “base material, e até bastante literal” (KINCAID, 

1998, p. 15), como também adentravam o reino da reprodutibilidade técnica e do realismo. A 

criança ganhava um corpo para ser vestido e admirado. O universo que se projetava para ela 

ganhava evidência fotográfica, o que reforçava, ainda mais, o seu caráter de “natureza”. Assim, 

as imagens da inocência se apresentariam com todo o poder do “já dado”, do ancestral, 

configurando uma essência imutável da humanidade. 

Para James Kincaid, as características da infância romântica, surgidas no fim do século 

XVIII, puderam no século seguinte ser ampla e coletivamente celebradas, e vejo subjacente a 

esse processo o fato de que elas estavam agora expostas em todo o seu impacto imagético. 

Mesmo sem levar em consideração especificamente o dado fotográfico, o autor também detecta 

uma mudança qualitativa no século XIX, determinante para nossas concepções atuais sobre a 

infância. De fato, para visionários como Rousseau e Blake, a criança 

(...) era uma baliza para o homem, não uma espécie de alienígena; uma reprimenda à 

nossa corrupção, certamente, e de muitas maneiras o nosso superior, mas nunca um 

estranho. “A criança é o pai do homem”, e nunca havemos de cortar essa conexão, não 

importa o quanto nossa jornada nos leve para longe dessa origem celestial (idem, p. 53, 

tradução minha). 

Entretanto, Kincaid afirma que essa ligação se atenuará com o passar do tempo, dando origem a 

uma nova espécie de criança: “estranha, misteriosa e incapturável” (idem, p. 53, tradução 

minha), de acordo com suas palavras. Nessa perspectiva, o infante incorporará valores muitas 
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vezes contraditórios, se apresentando ao mesmo tempo como ser radiante e selvagem, objeto de 

carinho e de disciplina. Vemos, portanto, no século XIX, um processo que demarca o 

adensamento do estatuto da infância como valor, e acredito que a fotografia certamente 

desempenha um papel central nessa transformação.  

 Para James Kincaid, a infância assume, a partir de então, um caráter evanescente e 

enigmático, e esse ponto de vista certamente é uma preparação para a polêmica tese de seu livro, 

Erotic innocence, no qual o autor desenvolve a ideia da inocência como um fator 

subliminarmente erótico e misterioso, subjacente ao discurso de proteção da pureza do menor. 

No entanto, antes de nos alongarmos nas considerações do autor, retenhamos por ora apenas que 

o surgimento de uma imagem enigmática, que aprofunda o isolamento infantil das contingências 

sociais e mundanas, parece ter sido finamente elaborado pela técnica fotográfica. Os retratos 

infantis possuíam os recursos para encenar uma espécie de entidade divina encarnada no 

pequeno corpo da criança, apresentando-se, no entanto, ao olhar adulto, em toda sua beleza 

física, cotidiana e “naturalmente” observável. Com a fotografia, portanto, a inocência ganhava 

contornos cada vez mais simbólicos e insondáveis, na mesma medida em que a ilusão fotográfica 

garantia o efeito de realidade imediata e inquestionável.  

Contudo, ao retomarmos a história das representações, vemos que o perigo pode surgir 

exatamente nas novas possibilidades de representação: será na intensa focalização sobre o corpo 

da criança que, inesperadamente, poses se mostrarão veladamente sensuais, que olhares 

ambíguos devolverão à câmera a consciência de alguém que se sabe observado. Voltando ao 

pensamento de Anne Higonet, trata-se de um processo histórico de desmantelamento do ideal 

que parte da própria fascinação pela inocência e pela beleza da infância. Será nos retratos de 

pequenos corpos, nus ou vestidos, brincando descuidadamente ou posando para a lente do 

fotógrafo, que veremos mais claramente a disjunção que se instala no seio da infância romântica. 

O advento da fotografia, portanto, é uma maneira privilegiada de enxergar a cisão que se anuncia 

na própria constituição do ideal de infância.  

Com relação a esta tese a que se dedica Anne Higonet, talvez possamos introduzi-la a 

partir de um caso exemplar em que tanto a infância quanto a fotografia são postas em xeque, 

denunciando as contradições e fraturas constitutivas da poderosa figuração que a infância assume 

a partir do século XIX. Trata-se do caso de Charles Dodgson, mais conhecido como Lewis 

Carroll, que configura um dos casos mais emblemáticos em termos históricos e mais densamente 
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significativos das relações complexas entre infância e fotografia, assim como das ambiguidades 

que inevitavelmente surgiram em meio à própria celebração da infância romântica. 

Para Lindsay Smith (2007), Lewis Carroll se insere num momento historicamente 

complexo no que tange aos estatutos da fotografia e da infância na sociedade. Em seu artigo 

sobre a representação fotográfica no século XIX e a imagem do corpo da criança, a autora 

identifica uma espécie de emparelhamento entre a nova técnica e a relativamente recém-

descoberta fase da vida, no sentido de que somente um meio de captação do real — cercado de 

utopias realistas e incertezas representativas — poderia ser capaz de retratar um objeto também 

afetado por instabilidades e indefinições. De fato, para Smith, há certamente implicações muito 

mais complexas no forte magnetismo entre a câmera e o corpo da criança no século XIX:  

(...) presumir simplesmente como dada uma tal conexão entre fotografia e modelos 

infantis é negligenciar as condições materiais específicas de um novo meio cujo estatuto 

representacional ainda não estava claramente estabelecido, da mesma maneira como 

tampouco o estava o estatuto jurídico dos modelos enquanto menores de idade (SMITH, 

2007, p. 244, tradução minha). 

O século XIX, de acordo com a autora, não tinha categorias definidas de recepção 

estética da imagem fotográfica, na mesma medida em que a sociedade ainda oscilava entre as 

possíveis definições de uma infância cada vez mais importante e presente na cultura (idem, p. 

245). Smith fala de uma copertinência entre as duas instâncias, na medida em que a fotografia 

misturava categorias disciplinares e epistemológicas, e a infância configurava um entrelugar 

identitário e social, ambas apontando para um inequívoco problema de setorização cultural 

[cultural location] (idem, p. 250). No meio desse campo de indefinições, a fotografia se torna o 

meio por excelência de retratação da infância, captando de forma inédita a efemeridade desse 

estado transicional. De acordo com Lindsay Smith, a foto parecia congelar um fragmento do 

passado que, subitamente, se imbuiria de um inequívoco sentimento de futuro e de esperança 

(idem, p. 250), e seria por esse motivo que o retrato da criança exerceria tamanha fascinação 

sobre o século XIX. 

Segundo o artigo de Smith, a produção fotográfica de Lewis Carroll dramatiza bem essas 

forças históricas em jogo. O artista procurou manter completamente separada a vida privada de 

professor de matemática e de fotógrafo (Charles Dodgson), da personalidade pública de escritor 

de livros infantis (Lewis Caroll). Porém, a sua produção maciça de fotos de meninas e de jovens 

do sexo feminino, entre os anos de 1856 e 1880, acabou provocando um forte cruzamento entre o 
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público e o privado, explicitando sua admiração íntima e no mínimo polêmica pela infância 

feminina, exigindo muitas vezes um posicionamento social acerca da questão:  

Durante o período do seu trabalho [com fotos de meninas], as diferenças entre a infância 

feminil e a maturidade da mulher recebiam definições variadas, e os debates jurídicos 

sobre a maioridade eram extremamente presentes nos discursos formadores da época em 

que exerceu essa atividade. (...) Caroll teve de situar seu desejo de fotografar menores 

em meio aos debates contemporâneos acerca da regulamentação da maioridade, e em 

duas ocasiões escreveu sobre o assunto ao primeiro ministro Lord Salisbury (idem, p. 

247, tradução minha). 

Esquivando-se ou não dos debates públicos, o certo é que Charles Dodgson nos legou 

centenas de imagens que representaram de fato um novo modo de ver a infância. O autor dos 

livros da inesquecível Alice buscava uma representação das meninas livre do decoro vitoriano, 

captando a sua singularidade enquanto crianças e não pré-damas da sociedade (idem. p. 246). A 

princípio, será também nessa perspectiva que Anne Higonet, na sua história das imagens, 

mencionará Lewis Carroll, cujo olhar fotográfico teria conseguido retratar as crianças na sua 

livre espontaneidade e adorável displicência. Para a autora de Pictures of innocence, as imagens 

de Carroll possuíam assimetrias e gestos descontraídos, refletindo não só o próprio processo 

artesanal e informal das sessões de foto, como também a tentativa de retratar o devir de crianças 

como a famosa Alice Liddel, a suposta musa inspiradora de suas obras literárias mais famosas. 

Carroll, portanto, conseguiu captar aquilo que seus contemporâneos entendiam e desejavam em 

termos de pureza e simplicidade (HIGONET, 1998, p. 110). 

No entanto, a fascinação pela infância feminina que marca as fotos de Charles Dodgson 

— aqui e ali vistas com certa desconfiança não tanto pelo conteúdo das imagens, mas pela 

fixação temática do fotógrafo e pela configuração de gênero da situação (um homem adulto 

fotografando meninas menores de idade) — sofrerá um grande baque com a descoberta, na 

década de 1970, de quatro nus feitos pelo autor de Alice, que supostamente deixara instruções 

para que fossem queimados após sua morte (LUMBY, 2010, p. 4). De acordo com Anne 

Higonet, a descoberta desses retratos foi o suficiente para que críticos, teóricos e observadores do 

legado de Carroll entrassem com processo: as meninas nuas eram motivo para questionar não só 

todas as outras imagens de Dodgson, como também suas próprias intenções como fotógrafo. 

Assim, no fim do século XX, o público começa a suspeitar que os olhos do autor de livros 

infantis, que sempre mostrara cotidianamente sua paixão pelas crianças com jogos, histórias e 
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brincadeiras, estivesse vendo através das roupas. Todas as fotos de Lewis Carroll passaram desde 

então a objeto de escrutínio, que se encarregaria, agora, de deliberar entre uma legítima paixão 

pelo universo infantil, ou uma não tão latente pedofilia.  

A nudez de algumas afetou de tal forma todas as outras meninas de Carroll que Anne 

Higonet afirma que as imagens do escritor passaram, ao longo do século XX, da aclamação para 

a ignomínia (idem, p. 123). Mesmo sem afirmar se as acusações procedem, a autora admite, por 

outro lado, que as imagens de Lewis Carroll realmente passaram a conotar certos sentidos, 

chegando ao ponto de podermos desconfiar de certos olhares e poses, antes adoráveis, e agora 

levemente cínicos, conscientes de algo, zombeteiros. Lindsay Smith parece ter um ponto de vista 

mais reticente do que Anne Higonet acerca da questão. Contudo, diante das imagens de Carroll, 

até mesmo ela admite estarmos diante de uma  

compulsão enraizada num comprometimento com a infância enquanto categoria 

imensamente importante, e no entanto emergente e, por isso mesmo, contingente. Mas 

como entender precisamente essa compulsão permanece um problema (SMITH, 2007, 

p. 246, tradução minha). 

Um problema que surge no exato momento em que as fotos de Charles Dodgson revelam, na 

opinião de Smith, não uma falta, mas sim “um tipo diferente de autoconsciência, frequentemente 

implícita no olhar que um modelo infantil devolve à câmera” (idem, p. 249)
8
.  

Em meio à controvérsia, Anne Higonet se posiciona assumindo, ao mesmo tempo, os dois 

extremos da questão: para ela, as fotos de Evelyn Hatch (uma das meninas fotografadas nuas por 

Dodgson) não seriam consideradas ambíguas nem na época vitoriana, com todas as indefinições 

que ainda persistiam sobre a infância, nem nos dias de hoje, em que o formalizado estatuto da 

criança é acompanhado de forte aparato de vigilância contra a pedofilia. Ou seja, elas realmente 

sexualizam o corpo infantil, denunciando tendências pedófilas. Por outro lado, a autora também 

reconhece que as fotos de meninas vestidas realmente nunca pareceram suspeitas, até o momento 

da revelação escandalosa do nu reclinado em que fora fotografada a pequena Evelyn. Em meio a 

essas duas interpretações, Higonet prima por detectar precisamente o xis da questão: entre a 

nudez de implicações pornográficas e o desejo de captar a graça do corpo infantil, ela acredita 

que a real fonte do problema está na ambiguidade. A categoria do ambíguo surge como 

possibilidade que agrega num mesmo espectro várias possibilidades de recepção. Nesse sentido, 

                                                           
8
 O artigo de Catherine Lumby (2010) discute questões mais amplas sobre a representação infantil na 

contemporaneidade, porém menciona o caso Lewis Carroll para destacar o olhar da criança como fator principal na 

suposta ambiguidade que ronda as fotos feitas pelo escritor.  
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a argumentação da autora compreende as leituras consensuais — da inevitável periculosidade da 

nudez infantil à inocência do corpo vestido e fantasiado — mas vai para além delas, apontando 

que a verdadeira questão surge quando nos deparamos com imagens de inequívoca e deslizante 

ambiguidade.    

Analisando um dos retratos mais famosos de Charles Dodgson — “The beggar maid”, de 

1859 —, Higonet flagra a pequena musa Alice Liddel em andrajos reveladores dos pequenos 

ombros, o olhar ligeiramente arrogante. O contraste entre a roupa sumária e a saúde da criança 

burguesa de origem privilegiada torna o tema da pequena pedinte quase um mero pretexto para a 

exposição sedutora do corpo da menina. Identificando ambiguidades nessa específica foto, 

Higonet ressalta, contudo, que os contemporâneos de Lewis Carroll sequer estranharam a 

imagem, celebrando-a por sua beleza e primor na captação da inocência, em uma das fotos mais 

famosas da história das representações infantis (HIGONET, 1998, p. 123-125). O problema, para 

a autora de Pictures of innocence, começa no exato momento em que pontos de vista excludentes 

e inequívocos cedem espaço às especulações, adentrando no terreno escorregadio da dubiedade e 

das possíveis intencionalidades por trás de uma foto. “The beggar maid” não é uma foto ofensiva 

ou degradante, porém a sensibilidade para determinados detalhes da imagem nos leva a indagar 

sobre as escolhas do fotógrafo: o olhar renitente e algo desafiador de Alice Liddell, seu corpo 

cuidadosamente exposto através da fantasia de pedinte. Por que Lewis Carroll escolheu esses 

específicos enquadramentos para retratar a inocência da criança? 

A ambiguidade pode ser um embrião tanto de iniciativas singulares de retratação da 

beleza selvagem e / ou singela da infância, assim como de produtos que de maneira réproba 

sensualizam o corpo infantil. No entanto, o mais importante é que a categoria do ambíguo surge 

como fator, no livro de Anne Higonet, para entendermos como, no próprio reino da infância 

romântica, no coração do mito, podemos encontrar imagens surpreendentes, subversões daquilo 

que considerávamos a infância na sua mais pura e doce configuração. Nos gestos, olhares e 

enquadramentos peculiares, germinará a dúvida que irá causar fraturas constitutivas no ideal de 

infância, sendo no fundo resultado da própria sideração sobre o corpo e a inocência da criança. É 

como se a admiração e o afeto pelo infante destilassem, em pequenas doses, paixão, sensualidade 

e beleza, mostrando que o desejo pode ser flagrado até mesmo no nascedouro da inocência 

infantil. Vimos que fotos que fogem totalmente ao ideal podem ser queimadas. Por outro lado, 

fotos que docilmente cumprem o ideal se apagarão na história. Já as imagens ambíguas são o 
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testemunho de forças em tensão, que muitas vezes assinalam momentos significativos de 

inflexão na história. Para o olhar retrospectivo de Anne Higonet, são sinais que apontam para 

uma crise que será sentida de maneira mais profunda nas décadas que virão:  

 (...) Vivemos agora as consequências da inocência romântica. Retrospectivamente, 

vemos essas consequências já nas premissas. Fotos singulares como as de Carroll e de 

[Julia Margaret] Cameron nos mostram com aguda clareza o problema que afeta todas 

as imagens românticas de crianças. Os infantes retratados por eles se mostram sedutores 

não a despeito da concepção de inocência infantil de sua época, mas por causa dela. 

Problemas estavam nascendo no paraíso. O próprio ideal romântico produzia 

sinais fotográficos de divergência, que começavam a se acumular. Seja por estarem 

realmente presentes nas próprias fotos, ou por estarem nos olhos de quem vê, os 

sentidos que cercam o corpo infantil pareciam estar indo em uma única direção — a de 

uma perigosa sexualidade (idem, p.132, tradução minha). 

O caso de Lewis Carroll nos mostra que na verdade o paradigma romântico não foi 

necessariamente quebrado. Tanto melhor que o tivesse sido, pois assim abriríamos processo 

criminal e rapidamente voltaríamos ao conforto do nosso idílio infantil. Contudo, novas leituras 

sobre fotos consagradas nos mostram que, na verdade, o paradigma transbordou os seus próprios 

limites, deformou-se sob suas próprias injunções. Pode-se dizer que a melhor das intenções 

acabou por produzir ambiguidades, refletindo um processo de degeneração interna do ideal 

romântico. Novas e perturbadoras visões da infância irão girar livremente na roda das 

interpretações. Não saberemos, muitas vezes, o que fazer diante delas. Ao contrário do que 

normalmente se pensa, o problema começa então na inocência. Esta se hibridiza, o seu destino 

parece ser o esboroamento dos limites. É ali que o erotismo se insinua e a imagem paira diante 

de nós, como dúvida. 

 

1.3. A infância que resta 

Anne Higonet aposta na hipótese de uma contradição inerente ao ideal romântico de 

infância para contemplar a gênese de novas imagens surgidas no fim do século XX. Tais imagens 

realizam complexas revisões e subversões da inocência, provocando alterações (às vezes bruscas, 

às vezes ligeiras) na mitologia da infância. Imagens suspeitas aparecem em álbuns de família, 

capas de CDs, campanhas publicitárias e programas de tevê; apontam para um inevitável 

sentimento de crise do ideal, na mesma medida em que há um recrudescimento generalizado, por 

parte da sociedade, do discurso de proteção das crianças contra a pornografia, a pedofilia e a 
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violência. Estaria certo, claro, aquele que detectasse nessa realidade uma espécie de contradição: 

se, com o passar do tempo, o estatuto da criança na sociedade teria conquistado tamanho 

privilégio que motivaria, hoje, os mais pesados discursos de repressão à pedofilia e à 

sexualização da imagem do menor, como podemos viver numa cultura que constantemente 

produz imagens prenhes de ambiguidades que afetam o ideal de infância? 

Uma explicação cabível desse fenômeno consta no polêmico livro de James Kincaid, 

Erotic innocence — the culture of child molesting. O próprio título da obra introduz de forma 

polêmica sua tese, a saber, a de que a cultura contemporânea
9
 cria um discurso repressor e 

socialmente histérico em torno dos riscos a que estão submetidas as crianças, ao mesmo tempo 

em que essa mesma cultura goza de maneira subliminar com os enredos de abuso que 

sensualizam constantemente a imagem do infante. O autor identifica na atualidade um elevado 

consumo “indignado” das narrativas de abuso sexual infantil, o tom estridente dos discursos 

contra a pedofilia (que vai do linchamento à defesa de castração dos afetados pela perversão 

sexual) e a própria exploração midiática do assunto. Porém, estes dados convivem de maneira 

complementar com uma cultura que sub-repticiamente erotiza as crianças, dota de caracteres 

infantis seus modelos de beleza e estabelece uma relação implicitamente sádica com o menor 

abusado sexualmente. O resultado seria a replicação indiscriminada e acrítica de narrativas 

culturais que envolvem a exposição constante da criança abusada, assim como o silenciamento 

da infância diante de nossas projeções e discursos de proteção. Produziríamos também, a todo o 

momento, bodes expiatórios (pedófilos, tarados, predadores sexuais), que somente estariam ali 

para sublimar nosso erotismo voltado para a criança, possibilitando ao mesmo tempo recalcar e 

exorcizar esse mesmo desejo (que sempre retorna) na figura do monstro social. 

A tese de Kincaid é certamente polêmica, porém sua retórica parece elevar o tom 

precisamente para fazer frente ao que ele acredita ser um poderoso e interminável ciclo de 

narrativas que retroalimentam desejos recalcados. Nosso imaginário atual acerca da infância 

seria uma máquina produtora de imagens e histórias de abuso, de crianças ora corrompidas ora 

salvas, num grande melodrama “neogótico”
10

 em que a inocência está sempre em risco e o 

monstro deve ser executado no final. A relação com o gótico nos interessa particularmente: não 

tanto pela proximidade com as narrativas altamente sublimadas do século XVIII, mas pelo fato 
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 James Kincaid tem como referencial a cultura anglo-saxônica, que surge para nós como uma alegoria ou 

tipificação do discurso acerca da infância e da sexualidade infantil hoje. 
10

 Cf. KINCAID, 1998, pp. 10-13.  
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de que Kincaid afirma que as histórias feéricas e extremas da mídia de hoje são produto uma 

derivação do próprio imaginário romântico, como se os contos edificantes e a infância natural do 

século XIX tivessem sido reconvertidos para o reino fantasmagórico e deformado das narrativas 

midiáticas contemporâneas (KINCAID, 1998, p. 7). 

De fato, James Kincaid traz na raiz de sua argumentação um pressuposto contundente: a 

inocência como fator erótico. Fora a partir de seu pensamento que, anteriormente, mencionei a 

conceituação negativa da noção de inocência
11

, intimamente ligada à ideia de pureza. Será 

precisamente a partir dessa disponibilidade, desse vazio da tentadora folha em branco, que James 

Kincaid acredita que se darão os investimentos afetivos e as projeções culturais sobre a criança. 

Predominantemente, projetar-se-iam sobre a infância fantasias daquilo que seria considerado 

desejável na cultura:  

Vemos as crianças como, entre outros atributos, doces, inocentes, disponíveis, sem 

rugas, espontâneas e brincalhonas. Concebemos como desejável, entre outros atributos, 

alguém ou algo que seja doce, inocente, disponível, sem rugas, espontâneo e brincalhão. 

Existe algo mais na forma como percebemos a criança, e também algo além na forma 

como definimos o desejável; mas não há muito mais por trás disso. Considerando certo 

o fato de que nos é ensinado que “a criança” e “o erótico” são coincidentes, deparamo-

nos com uma situação complicada. E nessa mesma situação se encontram as crianças 

(idem, p. 14, tradução minha). 

Identificando, portanto, uma sobreposição entre os atributos da infância e aquilo que 

consideramos erótico, belo ou socialmente desejável, Kincaid ataca as contradições dos discursos 

atuais sobre a inocência infantil: acreditar que, por todos os lados, existem riscos que ameaçam a 

infância, é presumir que ela é, por todos os lados, sempre desejável. Para o autor, é difícil não 

perceber a ironia: “definir algo inteiramente como uma negação traz à tona exatamente aquilo 

que estamos tentando banir” (idem, p. 55, tradução minha), ou seja, negar completamente a 

sexualidade da criança, defendendo de maneira cega e obstinada sua constante proteção, trai o 

fato de que ela é um objeto sexual na cultura. Estaríamos nós, portanto, “erotizando um produto 

vendido como ‘eros-free’” (idem, p. 55, tradução minha), e essa concepção pode estar na verdade 

mais machucando do que protegendo nossas crianças
12

. 
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 Cf. p. 28. 
12

 O livro de James Kincaid repercute em muitos outros assuntos de que não trataremos, mas ressalto aqui os 

momentos da obra em que ele se refere ao fato de que a cultura da inocência infantil frequentemente encobre outras 

situações abusivas não relacionadas à sexualidade: fome, violência, desigualdade social e racial, criminalidade e 

abusos domésticos, problemas denunciados pelo autor que muitas vezes passam ao largo do senso comum sobre a 
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Em termos históricos, Kincaid atribui a origem desse processo de investimentos eróticos 

subliminares sobre o corpo da criança ao momento de gênese da nossa concepção atual de 

infância. E o autor remete exatamente ao momento vislumbrado por nós anteriormente: o século 

XIX, povoado de retratos fotográficos de crianças. Se os retratos, conforme vimos, muitas vezes 

carregam em germe elementos que irão desconstruir o ideal de infância, com James Kincaid 

veremos que essa tendência também se explica por um outro fator importante: de forma 

sintomática, o século da infância romântica demarca o nascimento da concepção moderna de 

sexualidade.  

Filtrando (porém pressupondo) uma série de fatores esmiuçados na História da 

sexualidade de Michel Foucault (1988), o autor pinça as invenções modernas coetâneas da 

sexualidade e da criança, e sublinha a ocorrência de algo que não deveria ter acontecido: a 

superposição de ambas as instâncias. O resultado seria o desenvolvimento copertinente entre 

ambos os discursos, resultando numa sexualidade reprimida que tem como ideal a inocência (a 

não-sexualidade), e numa infância definida principalmente por uma característica reduzida ao 

sexual (a inocência). Formar-se-ia, assim, um mecanismo de retroalimentação que 

insidiosamente ligaria a criança ao sexo, como polos que se definem e se realizam a partir da sua 

contraface. A inocência para os românticos, nesse sentido, estava  

(...) ligada não apenas a Deus mas a uma simpatia vivaz e a um sentimento de amor 

primordial; mas no decurso do século XIX ela gravitou mais e mais em direção a uma 

passividade anulada, um ponto abstrato estranhamente ligado ao seu oposto, a 

depravação (idem, p. 54, tradução minha).  

Antes um tropo teológico, a inocência pós-romântica, portanto, torna-se cada vez mais ligada ao 

mundano e à sexualidade, tornando-se um dos mais importantes sustentáculos da construção 

moderna da sexualidade e dos modelos de conduta sexual.  

Os aspectos sociais dessa junção de inocência infantil e sexualidade podem ser antevistos 

nas colocações de Michel Foucault acerca da sua “hipótese repressiva”
13

. De fato, a partir do 

século XVIII, conforme vemos no primeiro volume da História da sexualidade, a reformulação 

do sistema educacional e do cuidado familiar das crianças não seria tanto um movimento de 

repressão da sexualidade, mas a pressuposição constante de que o corpo e a psique infantis são 

acometidos de forte propensão à perversão sexual, exigindo os mais detalhados métodos de 

                                                                                                                                                                                           

inocência. Para Kincaid, o combate à pedofilia não deveria se dissociar dessas questões, indo para além da caça ao 

monstro e englobando a realidade social infantil como um todo. 
13

 Cf. FOUCAULT, 1988, pp. 29-34. 
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controle, vigilância e confissão nos ambientes de convivência infantil. Para garantir e resguardar 

a inocência, portanto, acaba-se por pressupor o forte pendor sexual das crianças, evitando-se 

assim deturpações no seu crescimento e maturação, agora regulamentados pelo discurso médico 

e sociológico. 

Zygmunt Bauman, em O mal-estar da pós-modernidade (1998), revisita o pensamento de 

Foucault e enxerga nesse processo o diagnóstico da criança como sujeito sexual, noção esta que 

parece conviver bem de perto com a inocência: a atenção devida ao que “as crianças fazem com 

seu próprio impulso” (BAUMAN, 1998, p. 187) pressupõe tanto a condição de agente sexual da 

criança, como a necessidade do rigoroso aparato de repressão e vigilância, objetivando a 

manutenção de sua castidade.
 
Verificaríamos, nesse caso, uma reedição da imagem da “criança 

precoce” (idem, p.178), cujo surgimento se daria, na leitura de Bauman calcada no estudo de 

Philippe Ariès, no momento em que se passou a reconhecer a singularidade da infância como 

fase da vida, e sua influência determinante para o amadurecimento correto em direção à vida 

adulta. Nesse sentido, a criança precocemente sexual seria não apenas uma espécie de 

conformação patológica a ser evitada, mas uma tendência a ser entrevista por trás de toda e 

qualquer criança pelo aparato vigilante
14

.  

A releitura de Bauman acerca do dispositivo da sexualidade de Foucault, por sua vez, vai 

ao encontro da reflexão contemporânea de James Kincaid, provando que a relação entre 

inocência infantil e sexualidade de fato permanece até hoje, em meio a novas configurações da 

sociedade e da sexualidade. No título do ensaio em que trata a questão, Bauman fala de “uma 

redistribuição pós-moderna do sexo” — uma espécie de “segunda revolução sexual”
15

 que teria 

acontecido em meados do século XX, na qual o sexo agora se ligaria a fatores concernentes a 

uma individualização extrema da visão de mundo, ao sensorialismo como norte da experiência, à 

                                                           
14

 Zygmunt Bauman alega que os discursos médicos e educacionais do século XIX antes constituíram a sexualidade 

infantil, ao contrário de a terem silenciado, conforme normalmente se pensa. Afirma até mesmo que a psicanálise 

apenas fez um arremate retrospectivo dessa noção (BAUMAN, 1998, p. 180), e não uma libertação do conceito de 

sexualidade infantil. Foucault não chega ao mesmo nível de conclusão, mas podem-se ver na sua argumentação os 

insumos para o ponto de vista de Bauman (FOUCAULT, 1998, p. 29-30). Por outro lado, James Kincaid se alinharia 

a essa visão, ao assumir uma opinião bastante crítica sobre a teoria freudiana. Segundo ele, como os médicos e 

pedagogos do século XIX, Sigmund Freud teria contemplado a sexualidade infantil e descrito clinicamente suas 

manifestações, porém logo em seguida a teria silenciado ao afirmar que a vida social se constituiria 

inescapavelmente a partir da repressão das tendências infantis da sexualidade. Nesse sentido, Freud teria ao fim e ao 

cabo corroborado a mitologia da infância calcada na inocência: as crianças seriam constitutivamente sexuais, porém 

essa sexualidade deveria aos poucos ser reprimida pelas exigências civilizatórias. A criança normal e saudável — 

“mitologicamente” exemplar — seria de qualquer forma livre dos impulsos sexuais. Cf. KINCAID (1998), pp. 15-

16, 55-56.  
15

 Ele toma, por sua vez, essa expressão de Edward Shorter, do livro Making of the modern family. 
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valorização do corpo, e à condição inerente do sujeito contemporâneo como consumidor. Se o 

moralismo controlador dos séculos XVIII e XIX se utilizava da sexualidade para dominar e 

controlar todas as instâncias do indivíduo, hoje o dispositivo da sexualidade se dobra ao um 

mecanismo de “desregulamentação e privatização do controle” (idem, p. 183), calcando-se no 

culto do narcisismo e da aparência física como formas de reforçar e replicar o poder nas 

sociedades midiatizadas. O resultado disso é que a sexualidade sofre um processo de intensa 

flexibilização, na direção de uma libertação dos valores gregários, institucionais e simbólicos, 

como o casamento, a família, o amor, que eram as pedras angulares da sexualidade nos séculos 

anteriores. O sexo se transforma em um fenômeno circunstancial, cujo caráter qualitativo se 

mede pelo valor sensorial e acumulativo que proporciona, sendo esse um dos elementos mais 

estudados e observados pela sociologia hoje (idem, p. 184). 

Bauman, entretanto, nos chama a atenção para o reverso da moeda: ao contrário do que se 

pensaria, a flexibilização da prática sexual não implica sua despressurização em todas as esferas 

da vida. Na verdade, o sexo se reduziu a si mesmo, banalizando-se como prática, mas recuando, 

(seja como pano de fundo ou motivação manifesta) das diversas relações sociais. O sexo se 

tornaria uma esfera autônoma, não precisando mais dos subterfúgios simbólicos, sendo celebrado 

numa parte específica da vida e apartado das demais instâncias sociais. Separando-se do amor e 

do casamento, por exemplo, seria também separado de todas as demais relações humanas, e, para 

que fosse emitido o alerta social, bastaria qualquer sinal de “promiscuidade” entre as relações 

sexuais e sociais. Dessa forma, qualquer possibilidade de condensação ou solidificação de um 

relacionamento, proporcionada pelo cruzamento do eros com a afetividade social, é cortada na 

raiz: o sexo se pulveriza no encontro e se realiza na maximização do prazer sensorial; o afeto e as 

alianças entre indivíduos se recobrem de formalidade sem contato físico, caracterizando um forte 

resguardo da individualidade e uma “assepsia” das relações entre os indivíduos:  

As sugestões sexuais são pressentidas e farejadas em toda emoção que chegue além da 

escassa relação de sentimentos permitidos no arcabouço do desencontro (ou quase 

encontro, encontro fugaz, encontro inconsequente), (...) em todo oferecimento de 

amizade e toda manifestação de um interesse mais profundo do que a média, por uma 

outra pessoa. (...) (idem, p. 185). 

Para Bauman, portanto, “há uma ameaça encerrada em todo sorriso, olhar atento ou 

maneira de tratar” (idem, p. 185), e as consequências inevitáveis dessa nova configuração da 

sexualidade são vistas no medo generalizado dos processos por assédio sexual, das 
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demonstrações públicas de afeto e, claro, da pedofilia, paradoxalmente em meio a uma sociedade 

que desregulamenta e flexibiliza o sexo. O objetivo final dessa nova configuração da sexualidade 

e da socialidade é o distanciamento dos indivíduos e a centralização do prazer e das emoções na 

esfera pessoal, tornando as pessoas mais aptas ao consumo e ao mercado de trabalho do sistema 

capitalista.  

Nessa perspectiva, para Bauman, o infante, antes considerado um sujeito sexual — a 

criança precoce que se esgueira por trás de todo e qualquer educando, a ser expectada e vigiada a 

todo custo — agora é “limpo” de toda agência sexual e é encarado agora como objeto da 

sexualidade dos outros — de pais, professores e pervertidos em geral. A sexualidade, que antes 

assombrava todos os atos das crianças, recua do universo infantil enquanto impulso próprio, e 

passa a determinar uma dinâmica que enxerga o infante como objeto desprovido de autonomia. 

Sobre esse aspecto, as conclusões de Bauman se aproximam das de James Kincaid: temos então 

a proliferação de uma histeria sobre quaisquer contatos físicos entre crianças e adultos, a 

intimidade das relações com crianças posta constantemente sob suspeita, e o crivo cerrado sobre 

as imagens infantis veiculadas nos meios de comunicação. No mais, um processo que certamente 

encobre o lado pernicioso da condição da infância como objeto sexual na cultura, mas que é 

fartamente denunciado no Erotic innocence de James Kincaid. 

A inocência infantil, portanto, parece ter uma ligação perigosa com o sexo e o erotismo. 

Seja como sujeito ou objeto, a criança permanece como lugar privilegiado para assuntos acerca 

da sexualidade, e isso dentro de uma concepção que supostamente pressupõe a sua total 

neutralidade. Temos aqui nas reflexões de Foucault, Bauman e Kincaid o resultado de uma 

infância romântica que já revelava — nas suas fotografias, por exemplo — contradições internas. 

Um elemento passional recalcado surgiria secretamente na celebração romântica da criança, em 

tons sempre dúbios e incertos, mostrando que tanta sublimação não conseguiria encobrir o que 

mais tentávamos negar: a sexualidade. Essa ambiguidade, hoje, evoluiu para um insidioso 

mecanismo de double-bind, que pressupõe (política, social, jurídica e pedagogicamente) a total 

neutralidade sexual da criança, mas abrindo mão de uma reflexão mais detida sobre o erotismo 

subliminar a que a infância está submetida na cultura massificada e digital. 

Antes de propalar os discursos alarmantes sobre o risco a que estão sujeitas as crianças, 

devemos atentar para a natureza deste mesmo risco a que deveríamos estar atentos. Às vezes, 

pode ser o caso de sermos direta ou indiretamente responsáveis por situações de abuso. Não há 
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aqui a defesa ou a suavização do crime de pedofilia, que deve ser punido com todas as sanções 

jurídicas e sociais cabíveis. No entanto, ainda assim é preciso afirmar que o lugar comum da 

inocência infantil frequentemente cala e submete o infante às injunções e necessidades veladas 

da própria cultura, que normalmente trancafia o pedófilo e segue cometendo inconscientemente 

inúmeras outras violações ao ideal de infância. Assim, falar de sexualidade infantil não significa 

macular a inocência e adiantar a maturidade das crianças: é respeitar a porosidade de suas 

relações (muitas vezes tensas, dolorosas) com o mundo, com outros indivíduos, com a tecnologia 

e com os seus próprios corpos. Se não, que seja ao menos para perceber, junto com James 

Kincaid, que a inocência, na sua concepção tradicional, tem sido uma característica muito mais 

preciosa e necessária para os adultos do que para as próprias crianças (KINCAID, 1998, p. 53). 

Se pode parecer um exagero levar ao pé da letra as conclusões de James Kincaid — “a 

criança é antes uma parte funcional e maleável do nosso discurso do que um estágio fixo da vida; 

a ‘criança’ é produto de formas de percepção, não algo que está ali” (idem, p. 19, grifo do autor) 

—, elas servem como insumo para uma reflexão mais profunda sobre o estatuto da infância e da 

inocência hoje. O ponto de vista de Kincaid pretende ressaltar o caráter narrativo ou ficcional de 

nossas concepções acerca da criança, que nos fornecem determinadas leituras ou formas de ver 

que, ao embasarem práticas e políticas sociais — possuindo repercussões reais na vida infantil —

, se mostram muitas vezes questionáveis e repletas de incongruências. Ver a mitologia da 

infância como tal, ou seja, como um conjunto de histórias / versões consagradas sobre a criança, 

permite ver mais claramente e questionar essa história oficial. É necessário reconhecer que 

estamos contando histórias sobre crianças, recontando-as para elas, e acreditando que também 

essas são as histórias da nossa própria infância. Diante desse tamanho poder de penetração 

coletiva, caberia perguntar: quem são aqueles que realmente contam a história? Para quem de 

fato o fazem? Como essas histórias chegaram aos nossos olhos e ouvidos e conquistaram o 

patamar de uma verdade tão natural (BRUHM; HURLEY, 2004, p. IX)? 

Para os supracitados Steven Bruhm e Natasha Hurley — críticos teóricos que seguem a 

trilha deixada por James Kincaid, no campo maior da teoria queer norte-americana —, não há 

grupo social mais suscetível a narrativas de simplificação do que as crianças. Por outro lado, eles 

asseveram também que os mecanismos que transformam a infância numa imagem e numa 

narrativa da inocência seriam tudo, menos simples (idem, p. XIV). Aparentemente invisíveis, 

esses mecanismos agem artificiosamente de modo a mascarar os complexos determinismos 
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ideológicos, estéticos e políticos da mitologia que preconizam. Eles, por exemplo, postulam a 

ideia bem clara e evidente da inocência infantil como fase do crescimento desprovida de desejo 

sexual, porém pressupõem automática e sub-repticiamente que toda criança é sempre 

heterossexual. Em meio à dominância dessa visão, os possíveis desvios e alterações de percurso 

do crescimento são sufocados, dando-nos a impressão da uniformidade e da simplicidade de uma 

história que de simples não teria nada.  

É por esse e por outros motivos que Bruhm e Hurley propõem o conceito de infância 

queer como forma de resistir a esse regime excludente de narrativas. Na introdução que fazem 

para a coletânea de artigos Curiouser: on the queerness of children, os organizadores definem a 

palavra queer: aquilo que representa um desvio do considerado normal, muitas vezes 

representando uma alteridade em termos dos padrões de sexualidade (idem, p. X). Uma infância 

queer seria, portanto, a de uma criança que “(...) não se adequa exatamente às expectativas que 

cercam as crianças no que tange ao gênero e aos papeis sexuais” (idem, p. X). O queer, num 

sentido lato, torna-se então um conceito possível na realização de uma crítica cultural da tradição 

herdada, na mesma medida em que abre horizontes teóricos para pensarmos as novas 

configurações da infância na atualidade. 

Para Kathryn Bond Stockton (2009), o século XX — o chamado “século da criança”
16

 — 

se singulariza por um movimento duplo em que as crianças passam a ser definidas por sua 

vulnerabilidade e, logo, pela carência de proteção jurídica, ao passo que são representadas (nos 

mais diversos meio de comunicação e na arte) de forma cada vez mais problemática, 

apresentando aos adultos novas questões concernentes à própria sobrevivência da infância no 

mundo de hoje (STOCKTON, 2009, p. 37). Mais um entre os vários herdeiros do pensamento de 

James Kincaid, Stockton introduz sua criança queer numa perspectiva mais abertamente LGBT, 

o que não exclui as suas relações imediatas com outras formas de singularidade e de desvio da 

inocência tradicional. Todas as modalidades de infância queer abordadas pela autora se reúnem 

sob a metáfora do crescimento horizontal (“growing sideways”), que se opõe ao tropo comum do 

crescimento vertical, normalmente associado ao desenvolvimento biológico, e principalmente a 
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 A autora faz referência à famosa obra homônima de Ellen Key publicada em 1900, que parece ter profetizado os 

desenvolvimentos mais recentes da infância. É importante ressaltar que, se qualifiquei o século XIX de século da 

infância romântica (p.41), o século XX representaria um aprofundamento dessas condições, de certa forma 

celebrando a imagem da criança para além do contexto do romantismo. Na alcunha “século da criança”, portanto, 

poderíamos flagrar uma emancipação ainda maior do infante, demarcando historicamente um novo patamar daquilo 

que venho chamando de mitologia da infância.  
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uma conformação heteronormativa e capitalista dos papeis sociais. Nesse sentido, o pensamento 

de Stockton toma a “criança gay” como alegoria para pensar os desvios da infância diante da 

obrigação de gerar adultos reprodutores (ou seja, heterossexuais), consumidores e trabalhadores 

dentro da ótica capitalista.  

Um dado importante do livro de Stockton — The queer child or growing sideways on the 

twentieth century — é que ele dá destaque à literatura do século XX, resgatando da ficção 

inúmeras infâncias singulares, e muitas vezes marginais, paralelas às historiografias da infância 

(idem, p. 8-9). A história privilegia apenas a versão canônica do infante, e diante desse silêncio a 

autora aposta na sensibilidade da própria literatura para construir uma história alternativa, atenta 

às novas configurações que a infância tem assumido e que outras visões disciplinares têm 

ignorado. A literatura se torna, então, o terreno por excelência para averiguarmos as 

circunvoluções da infância por entre as novas condições sociais e subjetivas do século XX. 

O enfoque de outro crítico e teórico queer, Kevin Ohi (2005), também se abre para os 

textos literários. Já nos beneficiamos, no capítulo 2, de seu estudo sobre Lolita, porém o seu livro 

como um todo é mais uma das possibilidades que a teoria queer pode trazer em termos de visões 

culturalmente mais arrojadas da infância. A partir do estudo de alguns autores que identifica à 

tendência estética do decadentismo (Walter Pater, Oscar Wilde, Henry James e Vladimir 

Nabokov), Ohi enxerga a beleza infantil dentro das alargadas possibilidades de fruição estética 

presentes no que ele chama de esteticismo. De fato, este movimento de fins do século XIX 

rompe barreiras sociais em nome da plenitude da experiência estética, vislumbrando na figura da 

criança a tematização dos limites do próprio fazer artístico. Admirar a beleza de uma criança, 

nessa perspectiva, é estabelecer uma ousada junção de infância e prazer estético, ou, conforme o 

título de sua obra, de “inocência e êxtase”, combinação que certamente desafiará as noções de 

decoro e moral, sempre em nome dos ilimitados gozos que arte pode proporcionar. Assim, para o 

autor de Innocence and rapture, “onde a cultura contemporânea enxerga razões para pânico, o 

esteticismo enxerga múltiplas possibilidades de prazer” (idem, p. 6, tradução minha). 

Para Ohi, o êxtase decadentista implica uma espécie de suspensão, de movimento 

oscilante nas relações estabelecidas entre a cultura adulta e a inocência infantil. O intercâmbio 

sensorial, erótico e artístico entre ambos será a maneira pela qual a ficção provoca o adiamento 

na consolidação dos sentidos e das identidades que, de outro modo, estariam engessados no 

discurso da inocência infantil (OHI, 2005, p. 12). O resultado desse processo é a resistência a 
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aspectos mandatários presentes na mitologia da infância, através de um texto literário cujas 

inovações formais, estilísticas e temáticas acabam por desconstruir ideologicamente as noções de 

normatividade sexual e de inocência. 

Na perspectiva queer, o discurso da inocência ou a concepção mitológica da infância 

ofuscam ideologicamente minorias identitárias e marginalizam outras configurações possíveis da 

sexualidade. De certa forma, esse é o fundo político de todos os pesquisadores queer que citamos 

até aqui, desde o estudo inaugural de James Kincaid até os herdeiros teóricos mais recentes do 

polêmico Erotic Innocence. Em todos eles, verificamos formas de pensamento e de vivência que 

representam novas possibilidades de narrativa acerca da infância, dando uma resposta ao 

sentimento de crise do ideal que presenciamos atualmente. Vimos que o sentimento de crise da 

infância pode ser produto da permanência e, às vezes, do aprofundamento de uma ambiguidade 

constitutiva nos nossos próprios ideais românticos. Diante dos protestos mais exaltados em 

defesa da inocência e da necessidade de proteção das crianças — resquício historicamente 

longínquo da contradição romântica, mas de parentesco inegável —, os teóricos queer, atuando 

em diversas linhas de pensamento e objetos de pesquisa, procuram extrair novas narrativas, 

certamente não eliminando o sentimento ambíguo de fascínio, temor e atração pela inocência 

infantil, mas introduzindo um novo ponto de vista que seja menos autoritário e mais compassivo 

para com as crianças, contemplando a diversidade de caminhos a elas disponíveis nos dias atuais.   

Parece sintomático o fato de muitos destes teóricos terem seu discurso afinado à teoria e à 

história da literatura. De fato, não só eles introduzem a noção de narrativa para entendermos a 

mitologia da infância e o ideal romântico, como também eles se voltam às próprias narrativas 

como forma de resistir ao poder delas, reinventando-as. Nesse sentido, atendem ao conselho de 

James Kincaid, que prega a invenção de novas histórias frente às ficções romantizadas da 

inocência, ficções que não contemplam mais a singularidade de nossas crianças e apenas 

alimentam a cultura da nostalgia nos adultos. 

Kathryn Stockton parece falar em coro junto a todos os teóricos queer ao afirmar que “A 

criança é precisamente aquilo que não somos e, de fato, nunca fomos. Ela é o olhar de adultos 

mirando o passado” (STOCKTON, 2009, p. 5, tradução minha). No entanto, diante dessa criança 

que não conhecemos tão bem quanto imaginávamos, ela questiona se deveríamos apenas 

silenciar em reverência:  
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É uma fantasia inatingível, uma fantasmagoria, que nos faz pensar: dado que não 

podemos conhecer os contornos das crianças, como elas veem a si mesmas, devemos 

todos parar de falar delas? Deveria todo o falatório sobre a criança cessar, para além dos 

efeitos nocivos de uma fantasia que olha para o passado nostalgicamente (idem, p. 5, 

tradução minha)? 

Guardar silêncio reverente seria uma estratégia de resultado muito similar à própria idealização 

romântica da infância. Por outro lado, Stockton acredita que a fantasia é mais interessante do que 

isso (idem, p. 5): possibilita abarcar versões alternativas e até mesmo dar voz às crianças. Essa 

parece ser a opinião de todos os teóricos queer de que falamos, que são antes de tudo críticos, 

historiadores e professores de literatura. Implícita ou explicitamente, todos parecem de acordo 

em não subestimar tanto assim o poder das fantasias.  

O olhar queer surge aqui como uma possível crítica literária que enxergue para além da 

inocência, descortinando novas histórias, de inocências múltiplas, misturadas, que estão em meio 

ao mundo, à sociedade, à sexualidade e à violência. Histórias típicas de crianças que estão diante 

de nós, crescendo e brincando aqui, e não alhures. Aqui, diante dos nossos olhos, e não numa 

terra distante e protegida dos males — protegida de nós mesmos. Respeitar as vicissitudes da 

infância, claro, não é razão para sermos condescendentes, aceitando passivos e sorridentes tudo 

que as crianças (nos) fazem ou sofrem. Ainda mais porque algumas dessas histórias — versões 

de infância — podem nos provocar alguns sustos. Mas devemos saber antes de tudo que o susto, 

muitas vezes, também faz parte da brincadeira. Em alguns casos, a infância pode ser mais 

desafiadora do que gostaríamos de admitir.  

*   *   * 

James Kincaid é um pesquisador do campo comumente chamado de queer studies, que 

reúne estudiosos de diversas disciplinas reunidos sob o interesse comum pela sexualidade, pelas 

questões de gênero, pelas formas de representação LGBT e suas repercussões culturais, artísticas 

e político-sociais. Erotic innocence é uma referência basilar e inaugural para os pensadores queer 

abordados aqui, o que autoriza presumir que esse será o enfoque que assumirei nesta tese. No 

entanto, apenas mencionei a teoria queer — de resto, tratada com quase imperdoável laconismo 

no que tange ao pensamento específico de cada autor — na medida em que ela apresentou 

iniciativas que buscaram cumprir a diretriz lançada por Kincaid: elaborar novas histórias sobre a 

infância e a sexualidade.  
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Sugiro seguirmos uma pista diferente: nos momentos mais propositivos de sua obra, 

Kincaid oferece estratégias de fuga das narrativas consagradas da infância. De certa forma 

justificando a própria retórica contundente adotada no seu livro, ele afirma que “o ofensivo pode 

nos sacudir na direção de uma consciência de onde estamos e daquilo que nos ancora àquele 

lugar” (KINCAID, 1998, p. 26). O autor se refere aqui ao poder de atração que o escândalo 

exerce sobre nós, por sua capacidade inquisidora de fazer as perguntas certas na mesma medida 

em que coloca o dedo nas feridas. Para Kincaid, “O escândalo é o inimigo de toda hegemonia 

cultural; é a ofensa que nos liberta do estado de piedade; é a matéria bruta que ridiculariza a 

oficialidade metafísica” (idem, p. 26). A categoria do escandaloso, logo, reflete não só uma 

espécie de ética da escrita de Erotic innocence, mas uma estratégia cultural de reviravolta dos 

valores estabelecidos, entrevendo, no sentimento de perplexidade, menos uma razão para 

repressão ou cinismo, e mais um motivo impactante para deslindar novos caminhos (idem, p. 

27). Caminhos esses pensados em termos de novos enredos, gêneros (literários, sexuais) e 

personagens: narrativas escandalosas que, no entanto, nos mostrem com mais calma e lucidez a 

forma como vem sendo construídos a figura da criança e o erotismo (KINCAID, 2004, p. 15).  

 Kincaid, infelizmente, se furta a apontar mais objetivamente os horizontes culturais e 

literários de um pensamento calcado no escândalo. De certa forma, ele deixa que apenas sua 

própria obra, em certa medida escandalosa, exemplifique sua argumentação. No entanto, das 

perspectivas queer expostas anteriormente, esta tese seguirá precisamente esta última pista 

deixada por Kincaid, apostando no poder mobilizador da narrativa do escândalo. As obras 

literárias que analisaremos a seguir terão certamente causado comoção em seus respectivos 

contextos de lançamento, alimentando parte da aura escandalosa que, em maior ou menor 

medida, acompanhou sua recepção ao longo do tempo. Por outro lado, elas estão aqui reunidas 

por uma polêmica ainda maior: essas obras ousam falar abertamente da sexualidade infantil, 

retratando crianças que, ao contrário de serem meros objetos sexuais, são elas próprias sujeitos 

do desejo. Crianças precoces, sem dúvida, cuja ficcionalidade não deve ser questionada, mas que 

abalarão as estruturas tradicionais da inocência e certamente poderão dizer algo acerca da nossa 

própria relação com a infância.  

 E as crianças precoces poderão dizer algo da própria infância em si: a forte carga erótica 

desses infantes nos mostra que, além de dominarem o bê-á-bá do sexo, eles inevitavelmente 

sabem de alguma coisa a mais. Parecem saber, por exemplo, que nós, leitores e adultos, estamos 



53 

 

sempre olhando. A cultura como um todo está atenta aos seus movimentos. Além disso, eles já 

devem ter percebido também que, na mitologia da inocência, parece haver apenas um papel 

reservado às crianças. E “Que papel a desempenhar!”, nos diz Kincaid, pois constituído dentro 

de um enredo incongruente no qual “a criança é o ser sexual cuja essência consiste em não ter 

sexualidade” (KINCAID, 1998, p. 283, tradução minha). 

De qualquer maneira, conscientes do que se espera delas, veremos que as crianças 

saberão jogar com as dificuldades, brincando perigosa e zombeteiramente com os ideais, 

esquivando-se das projeções e dos destinos que lhes reservam os adultos. Exibirão uma inaudita 

capacidade de transformação e uma inequívoca resistência, flagradas na variedade de contextos 

literários e a partir de várias infâncias possíveis, densamente escandalosas. Brincadeiras de 

criança que, para Kincaid, só poderiam ter resultados temerosos, trágicos, pois nada mais 

previsível do que uma infância — sempre definida em termos de negação e recusa — devotada a 

planos escandalosos de vingança (idem, p. 283). 
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“Estou pensando em bisões extintos e anjos, no mistério dos pigmentos duradouros, 

nos sonetos proféticos, no refúgio da arte. Porque essa é a única imortalidade que você e eu 

podemos partilhar, minha Lolita.” 

Humbert Humbert 

 

 

 

 

 

 

“Bonitinho!” 

Amaro  



55 

 

 

CAPÍTULO 2 – PEDAGOGIA DOS MONSTROS (E DE PEQUENOS DEMÔNIOS) 

Um grande intervalo de tempo separa Bom crioulo, de Adolfo Caminha, publicado em 

1895, do polêmico Lolita, de Vladimir Nabokov, publicado sessenta anos depois, em 1955. É 

possível atar o fim do século XIX ao pós-guerra norte-americano? Como a utopia cientificista 

poderia ser pensada junto a um memorialismo sinuoso e metaficcional? O que há de comum 

entre Amaro, o irascível e apaixonado escravo liberto, e o professor Humbert Humbert, literato 

frustrado e blasé? Esses protagonistas são, inegavelmente, pedófilos, tornados monstros sociais 

por manifestarem um desejo proibido e quase inominável. No entanto, há nesse aspecto 

monstruoso algo para além do ato moralmente condenável, da lição, da rotulação e do 

diagnóstico de uma doença lamentável. Há algo em comum nessas narrativas, ambas perversas, 

desmedidas e pretensamente realistas. O que o monstro pedófilo pode (ou quer) nos ensinar? 

Talvez possamos no mínimo ver que, para além do agressor, existe o outro polo da relação, nem 

sempre insuspeito, tão complexo e perigoso como uma outra face da moeda: a infância 

corrompida, frequentemente corruptora, sempre insondável.  

De fato, o que unirá dois romances tão díspares será a trágica paixão pela beleza e pela 

inocência infantil. Um corpo jovem e belo será o ponto de partida para se vivenciar um 

hedonismo soberano, um sublime todo feito de estesia e de felicidade. Aleixo, “o delicioso e 

incomparável grumete” (Caminha, 2009, 127), e Lolita, “a mais mitopoeica ninfeta dos 

brumosos pomares outonais” (Nabokov, 2003, p. 189), representam o limite sensorial e 

imaginário diante do qual seus captores sucumbirão extasiados, desfigurados não só pelo desejo 

sexual insano e socialmente proibido, mas também pelas suas próprias projeções estéticas no 

corpo infantil. Os pedófilos de Caminha e Nabokov transformarão a infância num terreno livre 

para suas próprias idealizações de beleza e inocência. As crianças surgirão como imagens 

gloriosas em fantasias autocomplacentes, típicas de um erotismo paradisíaco com raízes 

eminentemente clássicas. 

No entanto, é certo que toda promessa de beleza suprema tende a um desejo autoritário de 

tutela: diante do belo, a tentativa inextrincável de domar, de manipular e, principalmente, de 

monopolizar o belo. Diante da infância e da inocência, terrenos em que a beleza atinge uma de 

suas figurações mais exemplares e intocáveis, a existência de um ensino e de uma “pedagogia 

dos monstros” que procura proteger e, principalmente, controlar o corpo infantil. Uma 
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“educação” que não busca emancipar ou singularizar o infante, e sim aprisioná-lo num regime 

pessoal de prazeres e de cuidados, cristalizando-o eternamente numa imagem de inocência e 

pureza — mas também de inequívoca submissão.  

Dessa maneira, um belo e loiro grumete, pertencente às camadas mais baixas da 

sociedade brasileira do século XIX, e uma menina do subúrbio e da pequena burguesia norte-

americanos dos anos 40, estarão à mercê não apenas de sedutores, mas de verdadeiros tutores 

que procurarão submetê-los aos seus cuidados, carícias e projeções. No entanto, o atraente efebo 

e a sinuosa ninfeta, na medida em que se deixam revestir com um sofisticado manto de 

idealizações clássicas, literárias e culturais, mostrarão o perigo de tentar domar a infância e a 

beleza. À revelia dos “educadores”, as crianças se rebelam: o universo infantil é cheio de 

mistérios e meandros próprios, alheios aos adultos. As crianças mostrarão aos seus captores que 

tentar capturar o belo é vê-lo escapar por entre os dedos. Elas parecem saber que o belo não 

passa, ao fim e ao cabo, de um “faz de conta” de eternidade. Aqueles que levarem a brincadeira a 

sério quedarão vítimas de uma retumbante ilusão, a ponto de não sabermos mais quem é o 

monstro da fábula.  

 

2.1. Releituras monstruosas 

“Ah, seu velho sujo, sujo!” 

Lolita 

  

Por trás dos romances, um elemento sombrio parece constantemente rondar a narração e a 

escrita: a figura do predador sexual, do pedófilo, assombrando tanto no nível diegético como na 

intencionalidade do discurso, encarnando a monstruosidade que permeia os romances. Nesse 

sentido, não só a temática ficcional seria monstruosa, mas o próprio ato de narrá-la assumiria um 

caráter eminentemente monstruoso. Os romances não deixam de ecoar o anátema moral e 

jurídico da pedofilia, como signo da mais baixa perversão sexual e do desvio de caráter; contudo, 

veremos que a monstruosidade da pedofilia é filtrada por diversas lentes de observação e por 

modos específicos de performance narrativa.  

A história de Adolfo Caminha retrata cenários degradados e desejos mórbidos, refletindo 

o engajamento da escrita naturalista na descrição da patologia do corpo e da miséria humana. 

Amaro, o sofrido Bom Crioulo, é visto sob a ótica pseudoclínica dos desvios de comportamento, 

subjacente ao naturalismo do século XIX, cujos narradores evocavam em voz onisciente a 
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biologia feroz e o exotismo corporal das camadas miseráveis da sociedade. Nesse contexto, a 

pedofilia não é mencionada literalmente, mas diluída em um conceito mais amplo e 

pretensamente científico de perversão, ilustrado por diversos traços patológicos: onanismo, 

pederastia, caracteres inerentes à raça, sadismo e animalidade. Entretanto, o certo é que um 

inegável elemento monstruoso subjaz não somente à matéria narrada, mas também a um desejo 

específico da escrita naturalista de ressaltá-lo, de transformá-lo em imagem feita de palavras, de 

“analisar o ferimento, meter o nariz na chaga” (Caminha, 2009, p. 157).  

De forma similar, porém mais complexa, o memorialismo de Nabokov mostra que a 

monstruosidade do narrador pedófilo também se conecta diretamente com a motivação da 

escrita. A perfídia e a vilania de Humbert Humbert se torna patente na medida em que narra suas 

próprias memórias com uma profusão decadentista, em belas e metafóricas passagens nas quais a 

pedofilia surge filosófica, histórica e esteticamente retratada e justificada. Diz arrogantemente o 

pedófilo Humbert:  

“O mais apagado de meus sonhos impuros era mil vezes mais deslumbrante do que 

todas as cenas de adultério jamais imaginadas pelo mais vil escritor de gênio ou pelo 

mais talentoso impotente” (Nabokov, 2003, p. 20).  

O tom confessional, mesmo quando desfia um rosário lamentoso de arrependimentos e culpas, 

acaba por mostrar a total monstruosidade de Humbert, na medida em que seu prazer proibido e 

culpado se mostra indissociável do inequívoco prazer de narrá-lo. Lolita é uma longa confissão 

repleta de elementos metalinguísticos e de referências extraliterárias, artisticamente congregadas 

por um narrador sardônico, consciente do seu vício. Nesse sentido, a desfaçatez de narrar / 

confessar a pedofilia, com todo o refinamento estético de um professor de literatura, só tornaria 

ainda mais monstruosa a figura do narrador pedófilo
17

.  

A monstruosidade de Amaro e Humbert, portanto, deriva de condições específicas das 

obras literárias em questão, ao mesmo tempo em que acenam com a possibilidade de 

verificarmos figurações diversas da pedofilia, diferentes em gênero e grau da acepção comum 

contemporânea, carregada de fortes conotações morais e penais. No entanto, a tomar a forma 

polêmica com que foram recebidas essas obras por ocasião de sua publicação
18

, pode-se dizer 

que a metáfora do monstro marcou profundamente esses romances, corroborando a fama de 

                                                           
17

 O aspecto decadentista e o elemento de prazer contido na confissão foram sugeridos pela leitura de Ohi (2005). 
18

 Cf. a introdução de João Silvério Trevisan à edição de Bom crioulo que utilizo para este trabalho (na bibliografia), 

e o único texto que Nabokov escreveu sobre seu polêmico romance, “On a book entitled ‘Lolita’”. 
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obras malditas entre o público, a crítica e a história da literatura. Vistos como monstros, os 

protagonistas de Bom crioulo e Lolita provocaram tabus, despertaram a reserva dos leitores e, 

frequentemente, acabaram por determinar o fundo moralizante presente em grande parte da 

recepção crítica dos romances
19

. 

Não obstante, no lugar dessa leitura moral, que aponta para as consequências nefastas dos 

delitos cometidos — os desfechos trágicos de Aleixo e Dolores —, assim como para a vilania e a 

perfídia dos corruptores, proponho deixarmos as próprias obras mostrarem suas garras e asas
20

. 

Há monstros e monstros. O que há de verdadeira e ousadamente monstruoso na pedofilia 

retratada nessas obras? Existe farto material na superfície desses livros para aqueles que desejam 

encontrar a trilha de destruição do abuso: a culpa pungente e afetada de Humbert, o amor 

possessivo e implacável de Amaro, os menores silenciados e ludibriados pelos sedutores, os 

soluços de Dolores na cama com o algoz (Nabokov, 2003, p. 178) ou os “caprichos libertinos” 

que o protetor exige que o pobre Aleixo satisfaça. Contudo, sobrevivendo à leitura moral, o que 

os monstros pedófilos podem dizer de nós mesmos? O que eles querem de nós e o que nós 

queremos deles? E o pior — o que querem(os) das crianças?  

De acordo com Jeffrey Jerome Cohen,  

“O monstro nasce nessas encruzilhadas metafóricas, como a corporificação de um certo 

momento cultural — de uma época, de um sentimento e de um lugar. O corpo do 

monstro incorpora — de modo bastante literal — medo, desejo, ansiedade e fantasia 

(ataráxica ou incendiária), dando-lhes uma vida e uma estranha independência. O corpo 

monstruoso é pura cultura. Um constructo e uma projeção, o monstro existe apenas para 

ser lido: o monstrum é, etimologicamente, “aquele que revela”, “aquele que adverte”, 

um glifo em busca de um hierofante” (Cohen, 2000, p. 26-27). 

Seguindo a pista de Cohen, proponho tentarmos, antes de tudo, ler a figura dos monstros com 

que nos deparamos em Bom Crioulo e Lolita, captando aquilo que revelam ou advertem. O 

rendimento estético da figura cultural do monstro possibilitará uma forma interessante de 

revisitar certos elementos da fortuna crítica dessas obras, assim como provocará a 

desestabilização das leituras moralizantes, por demais seguras de si e do sentido da obra. 

                                                           
19

 Alguns exemplos da animosidade da crítica são mencionados nos textos de Nabokov e Trevisan citados na nota 

anterior, e no estudo de Ohi (2005).  
20

 Após escrever um malogrado conto que seria o primeiro esboço de Lolita, Nabokov desenvolve a ideia somente 

quando emigra da França para os Estados Unidos: “A ninfeta, agora com um traço de sangue irlandês, era 

consideravelmente a mesma moça; e a ideia básica do casamento [do pedófilo] com a mãe também subsistiu; mas a 

despeito disso a trama era nova, e havia ganhado secretamente as garras e as asas de um verdadeiro romance” 

(NABOKOV, 1959, p. 74, tradução e grifo meus).  
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 Inicialmente, tentemos afirmar, sem amarras, aquilo que move o monstro: o desejo pela 

criança e a narrativa desse desejo, por meio de estilos ou intencionalidades supostamente 

realistas: o naturalismo — mergulho vertiginoso no “real” —, e a confissão — discurso da 

sinceridade, da culpa. Há, em ambos, um esforço de descrever a experiência inefável do próprio 

corpo da criança, finamente descrito e intimamente perscrutado. Monstros devassos, crianças 

devassadas: o regime de efebia de Aleixo começa aos quinze anos e o padrasto entra na vida de 

Lolita aos doze. Para um “bom leitor” realista (que frequentemente se confunde com o 

moralista), eis tudo, caso clínico resolvido
21

: “O monstro policia as fronteiras do possível” (idem, 

p. 40), e assim nos deparamos com casos extremos, patológicos e lamentáveis, que apenas 

alimentam nosso desejo de exotismo, escatologia e curiosidade mórbida. Enfim, procuramos 

emoções fortes.  

 No entanto, cabe observar que, para Cohen, o monstro fala de limites do possível e não 

do aceitável. As tais emoções “fortes” mencionadas acima parecem pertencer, na verdade, ao 

campo do comodamente aceitável, uma vez que a categorização da doença assegura a boa 

consciência do leitor, livre para apreciar os casos excepcionais e mórbidos da constituição 

humana. Ao contrário, Cohen fala do monstro como ser nas fronteiras do possível: a categoria do 

possível como exercício de pensamento, experimentação e imaginação de novas possibilidades.  

De fato, entre o aceitável e o possível, Cohen afirma que “O prazer escapista dá lugar ao 

horror apenas quando o monstro ameaça ultrapassar essas fronteiras, para destruir ou 

desconstruir as frágeis paredes da categoria e da cultura” (idem, p. 49). Nesse sentido, o limite do 

aceitável apenas fornece um prazer exótico, escapista; já as fronteiras do possível, uma imensa 

palheta de sustos e sensações, que podem excitar o pensamento na direção de outros (inauditos, 

extremos) horizontes. No processo de desconstrução das categorias, é na experimentação 

sensorial e reflexiva do possível que vemos inesperadamente que  

“O monstro nos desperta para os prazeres do corpo, para os deleites simples e 

evanescentes de ser amedrontado ou de amedrontar — para a experiência da 

mortalidade e da corporeidade” (Cohen, 2000, p. 49).  

                                                           
21

 Se em Bom Crioulo o substrato científico frequentemente determina o tom narrativo na direção do diagnóstico, 

em Lolita é a interpretação psicanalítica e psiquiátrica que supostamente embasa as leituras ditas clínicas. Alguns 

capítulos em que Humbert pontua análises psicanalíticas de sua própria narrativa: 1ª parte, cap. 28; 2ª parte, caps. 3, 

14, 17, 25. Por outro lado, é significativo que Humbert por várias vezes se interne em clínicas de repouso para se 

curar de acessos de insanidade, e inclusive confesse o prazer de enredar os psiquiatras com suas elucubrações. Cf. 1ª 

parte, cap. 9.  
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Nessa ótica, o medo provocado pelas leituras do possível, com sua imprevisibilidade, ousadia e 

inegável sedução dos sentidos, pode ser ainda mais profundo do que o medo controlado e 

apascentado, frisson típico da esfera do aceitável. 

Desta feita, busco nessas obras menos uma valorização da violência cometida pelo 

monstro do que a atração ambígua que o monstruoso exerce sobre nós; menos o que há nele de 

aceitavelmente monstruoso e mais o que há de humanamente possível. Nesse campo do possível, 

encararemos uma literatura de inegável pendor para a delectatio, orientação não isenta de 

contradições e dubiedades perigosas. Narrativa saboreada, floreada pelos encantos da juventude, 

em que o rastro da pedofilia é reelaborado esteticamente nas suas consequências mais 

dramáticas, impondo uma visão extremamente artística e ambígua onde o moralista e o clínico 

somente veriam a mediação direta entre literatura e realidade, entre criação e sintoma.  

 Assim, busco uma leitura de Bom crioulo e Lolita que se permita amedrontar e 

experimentar não apenas figurações literárias extremas, mas o abalo sistemático de um 

pensamento do possível, aliando susto, prazer e reflexão, abrindo brechas para uma outra visão 

acerca do monstro e da infância. Não se trata de negar a dimensão de abuso existente na 

pedofilia, mas de enxergar as densas camadas de sentido existentes entre desejo e sedução, 

dominador e dominado, perversão e inocência. Para além da corrupção de um universo idílico 

pela violência sexual do predador, a ambiguidade dos papeis exercidos pelos adultos e pelas 

crianças, as projeções imaginativas do interdito na figura do monstro, e as idealizações 

nostálgicas de uma infância paradisíaca. Visão que pressupõe uma reformulação crítica do que se 

falou até aqui sobre o naturalismo de Caminha e o memorialismo de Nabokov, admitindo as 

mediações complexas e fortemente estetizadas que existem na ficção de pretensões realistas — e 

também nas nossas próprias concepções morais sobre a infância. 

É nessa direção que procuro reler o naturalismo de Adolfo Caminha, pautado pelo “senso 

do real” de Émile Zola, para quem  

“A verdade tem um som sobre o qual estimo que não nos poderíamos enganar. As 

frases, os parágrafos, as páginas, o livro inteiro devem soar a verdade. Dir-se-á que são 

necessários ouvidos delicados. São necessários ouvidos justos, nada mais” (Zola, 1995, 

p. 28). 

Procuro observar, entretanto, os momentos em que os “ouvidos justos” do naturalismo 

frequentemente descarrilham da observação científica e esbanjam toda a sua natureza de estilo 

literário. Como propunha Ana Cristina Chiara (2001), reconheçamos no naturalismo uma força 
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diferente, derivada do “vigor do seu léxico, da ousadia de sua temática, da luxuriosa máquina de 

produção de suas imagens, da fé na ciência e da libertação existencial que isso podia representar” 

(Chiara, 2001, p. 17).  

A máquina muscular e a exuberância monstruosa do escravo em Adolfo Caminha 

incorporam um “destino marcado pelo trabalho, por uma supererotização, pela criminalidade” 

(Sussekind, 1984, p. 138). De fato, a efervescência sanguínea e a morbidez do africano 

“documentadas” no romance naturalista remetem a todo um imaginário científico que permeava 

as últimas décadas do século XIX. Contudo, é igualmente certo que os degenerados eram 

frequentemente reduzidos a objeto de uma espetacularização do grotesco, consequência 

inevitável da pulsão visual e perscrutadora da ciência positiva. No Brasil, “uma certa ética 

científica, uma ‘cientificidade difusa’ e indiscriminada” (Schwarcz, 1993, p. 30) refletia uma 

ciência que “penetra primeiro como ‘moda’ e só muito tempo depois como prática e produção” 

(idem, p. 30), prodigalizando esforços não tanto no sentido da observação e da pesquisa, mas no 

da imaginação.  

Dessa forma, na linguagem exuberante do naturalismo, o irascível e animalesco 

protagonista de Bom crioulo subsume um complexo estético que amalgama aliciamento pedófilo, 

racismo pseudocientífico e homossexualidade, ligados inextrincavelmente à sua fisiologia 

hipertrofiada: 

“O Bom Crioulo da corveta, sensual e uranista, cheio de desejos inconfessáveis, 

perseguindo o aprendiz de marinheiro como quem fareja uma rapariga que estreia na 

libertinagem, o Bom Crioulo erotômano da Rua da Misericórdia, caindo em êxtase 

perante o efebo nu, como um selvagem de Zanzibar diante de um ídolo sagrado pelo 

fetichismo africano — ressurgia milagrosamente” (Caminha, 2009, p. 120). 

Junto ao “efeito de real” de Roland Barthes (1984) — as frias e palmilhadas descrições de 

paisagens, do clima e da vida dos marinheiros —, o requintado e luxuriante tratamento do corpo 

e do sexo se excede principalmente na animalização do desejo e no recurso à estética clássica 

para as descrições pseudofisiológicas: “Dentro do negro rugiam desejos de touro ao pressentir a 

fêmea” (idem, p. 80), “o seu forte desejo de macho torturado pela carnalidade grega” (idem, p. 

62). O monstro naturalista acaba por surgir, assim, como elemento eminentemente literário, 

carregado de impressões que muito suplantam a dissecação do corpo físico e a anatomia do 

corpo social.  
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Nesse sentido, procuro retroceder criticamente na linha histórica do estilo naturalista 

entrevista por Eric Auerbach, no seu Mimesis (2007), em que aponta a obra de Émile Zola como 

um desdobramento socialmente mais engajado na observação da realidade, superando o 

estetismo dos irmãos Goncourt. Destes, resgato um estilo marcado por certo despojamento do 

olhar socio-histórico, recuperando a fluidez e o assoberbamento sensorial que estavam nos 

primórdios daquela tendência estética. Os irmãos Goncourt, nos primeiros passos do naturalismo, 

eram “dotados de nervos ultrassensíveis; dedicaram sua vida à busca de impressões artístico-

sensoriais; foram, de forma mais integral e exclusiva do que quaisquer outros, literatos estetas, 

ecléticos” (Auerbach, 2007, p. 447).  

Tal recuperação crítica desse momento primevo do naturalismo busca rearranjar as 

estratégias de leitura, ressaltando o aspecto altamente estético do monstro, cujo impacto 

imagético provoca de fato comoções fortes no público. Nessa imagem, verificamos a coligação 

de inúmeros fragmentos de cultura, de traços superficiais e profundos do imaginário coletivo, 

além de seu impacto eminentemente sensorial. Assim, podemos vislumbrar no monstro 

naturalista de Adolfo Caminha a condensação de várias camadas de sentido, indicando-nos que 

existe um algo a mais nesse monstro, para além da perversão e da ciência. 

Devemos admitir, por exemplo, que às vezes os monstros podem exercer uma inesperada 

atração sobre nós. De acordo com os companheiros do temido Bom Crioulo, “até nem era feio o 

diabo do negro” (Caminha, 2009, p. 49): 

“(...) a primeira vez que o viram nu, uma bela manhã, depois da baldeação, refestelando-

se num banho salgado — foi um clamor! Não havia osso naquele corpo de gigante: o 

peito largo e rijo, os braços, o ventre, os quadris, as pernas, formavam um conjunto 

respeitável de músculos, dando uma ideia de força física sobre-humana, dominando a 

maruja, que sorria boquiaberta diante do negro” (idem, p. 44).  

Até mesmo a Aleixo fora difícil resistir às investidas fatais do Bom Crioulo, cedendo ao “delito 

contra a natureza” (idem, p. 63), à sedução do monstro: 

“Uma sensação de ventura infinita espalhava-se em todo o corpo. Começava a sentir no 

próprio sangue impulsos nunca antes experimentados, uma como vontade de ingênita de 

ceder aos caprichos do negro, de abandonar-se-lhe para o que ele quisesse — uma vaga 

distensão dos nervos, um prurido de passividade...” (idem, p. 63).  

 Se a própria narrativa tematiza a vertigem que o monstro provoca, abandonemo-nos, num 

movimento similar, à sedução desses monstros feitos de palavras, lendo-os no que têm de 

perigoso, de prazeroso e de inaudito. Somente dessa forma acessaremos o saber que eles 
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carregam, a carga de humanidade que elevam às fronteiras do possível. Sua virulência, a despeito 

da ligação inextrincável com a barbárie primitiva de nossos impulsos, é mais significativa por ser 

um fator de desestabilização dos valores consagrados, com o objetivo de abrir os diques da 

imaginação. Para tal, torna-se necessário descartar a lente do cientificismo naturalista e penetrar 

com outros olhos na matéria narrada, deixando que outras vozes e impressões surjam daquele 

universo tão prenhe de seres paupérrimos, de biologias exuberantes, aos quais, supostamente, a 

ciência deu voz.  

As criaturas expostas pelo “senso do real” são paradoxalmente silenciadas pelo discurso 

científico, que recobriu os seus corpos com os pensamentos e a retórica que julgou apropriados. 

Ao fim e ao cabo, o mutismo e a fisiologia renitente parecem ser o legado desses personagens, e 

são esses traços que devemos fazer reverberar na figura do monstro. Do sombrio Amaro, deixar 

falar a loucura e a candura de seus atos, a fúria indomável do seu corpo, o olhar difuso e calado 

do monstro.  

Nestes termos, somente um outro monstro poderia ser mais estético e problemático do 

que o calado monstro naturalista, o bom crioulo Amaro: um que narrasse a sua história, que 

guiasse o leme da ficção sobre a sua própria monstruosidade. Mais fascinante e perigosa que a 

“fábula científica” do monstro pedófilo, somente uma história contada por ele mesmo, expondo 

seu caso à análise do júri, destilando seu saber (e seu veneno) em palavras agridoces, irônicas, 

em imagens de forte apuro estético. Monstros que sabem escrever são de longe os mais 

perigosos, e por isso a prosa de Humbert Humbert, protagonista de Lolita, é das mais 

controversas, representando o próximo passo da metáfora do monstro.  

Ao contrário dos “chocantes” romances naturalistas, cuja retórica científica no século 

XIX poderia soar despudorada pela fixação na anatomia e pela abordagem fria do sexo, o 

romance de Nabokov não foi considerado pornográfico, dado que nele não existem, a rigor, 

cenas do que juridicamente se considere pornografia, seja na década de cinquenta nos Estados 

Unidos, seja atualmente. No entanto, o efeito de choque permaneceu como impressão geral da 

crítica, que chegou a um impasse diante da inequívoca monstruosidade percebida na obra. De 

fato, já em 1958, Lionel Trilling reconhecia que “se Lolita é, como afirmei, um livro chocante, 

não é devido às razões pelas quais livros são comumente considerados chocantes” (Trilling, 

1958, p. 11, tradução minha).  
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Não precisaríamos ser críticos para notar, como o fez Trilling, o tratamento complacente 

e egocêntrico do réu à temática da pedofilia e ao estilo da confissão: para o crítico, quem 

percebesse “o lamento apologético, autorreferencial e autoindulgente da prosa” e “a própria 

ironia utilizada para modificar esse tom deplorável” (idem, p. 11), teria desvendado boa parte do 

estilo de Lolita. Daí, portanto, o sentimento de que o ato de narrar de Humbert seria de uma 

desfaçatez monstruosa, pois a violência que perpetra no corpo infantil seria mediada por um rico 

rosário de imagens poéticas e apologéticas, de autoacusações insinceras e de justificativas 

manipuladas: “Humbert reconhece isso e pede perdão — ele é consciente de si e é desdenhoso na 

mesma medida em que autodefensivo” (idem, p.11). Assim, o elemento chocante da prosa de 

Humbert perpassaria, na verdade, pelo seu estilo exasperante, que impinge ironia e desdém no 

trato uma temática grave como a pedofilia e o abuso infantil. 

No entanto, ao contrário do que se pode pensar até aqui, Lionel Trilling não foi um dos 

vários críticos que defenestraram a obra de Nabokov. O crítico na verdade reconheceu em Lolita 

uma grande história de amor, enxergando nela uma arqueologia da tradição amorosa medieval e 

ultrarromântica, concluindo no fim que “Lolita não fala de sexo e sim de amor. Em quase todas 

as páginas, projeta-se algum afeto erótico explícito ou ação erótica verificável, mas ainda assim 

não é sobre sexo. É sobre o amor” (idem, p. 15). Trilling se justifica mencionando a adoração 

extática do pedófilo pelo corpo de Dolores, seus trejeitos, maneiras e modos de se apresentar no 

mundo, além das passagens mais derramadas em que Humbert proclama sua eterna devoção:  

“e fiquei olhando para ela, sabendo, tão lucidamente como sei que morrerei um dia, que 

eu a amava mais do que tudo o que jamais vi ou imaginei neste mundo, ou que possa 

esperar em qualquer outro” (Nabokov, 2003, p. 281).  

O crítico conclui que, na verdade, o choque de uma obra como a de Nabokov reside no 

fato de persistir no tempo como uma história perturbadora e marcante, porém inegavelmente 

amorosa, que paira sobre as convenções sociais, morais e, principalmente, etárias. Ele parece dar 

a entender que, por baixo da fachada pérfida e sexualmente doente, a história de Humbert 

Humbert se redime pelo seu amor incondicional por Dolores Haze, a ninfeta eternizada pelas 

palavras de seu raptor: “temos uma razão outra para estarmos chocados: a de que, na ficção 

recente, nenhum amante retratou sua amada com tamanha ternura, nenhuma mulher foi evocada 

de forma tão encantadora, com tal dose de graça ou delicadeza” (Trilling, 1958, p. 18).  

Entre a condenação e a redenção do monstro, atentemos para o fato de que Nabokov não 

relegou a discussão para a crítica, e sim a trouxe para dentro do próprio romance. John Ray Jr., 
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PhD, supostamente escolhido pelo advogado do já falecido professor Humbert Humbert para 

editar e publicar as suas trágicas memórias, é o autor do prefácio fictício que antecede a obra, no 

qual tece alguns juízos sobre a obsessão de Humbert. Curiosamente, ele parece incorporar ambas 

as tendências de recepção da obra num mesmo diagnóstico:  

“Trata-se, sem dúvida, de uma pessoa horrível e abjeta, notável exemplo de lepra moral, 

que assume um tom entre feroz e jocoso talvez para esconder o mais profundo 

sofrimento, mas que não inspira qualquer simpatia. (...) A sinceridade desesperada que 

permeia a sua confissão não o absolve dos pecados de uma astúcia diabólica. É um ser 

anormal, nada tem de gentleman. Mas com que acordes mágicos seu violino evoca uma 

ternura, uma compaixão por Lolita que faz com que nos sintamos fascinados pelo livro 

embora abominando seu autor!” (Nabokov, 2003, p. 7).  

Esse prefácio ficcional, escrito pelo personagem extradiegético John Ray Jr., além de 

acrescentar mais uma camada de sentido sobre a narrativa de Lolita, parece antecipar ao leitor 

tanto os ríspidos anátemas quanto as interpretações sinuosamente redentoras, mesclados num 

ponto de vista que parece ser um quadro condensado das reações acaloradas diante da obra. 

Realmente, o romance parece se abrir para vários tipos de interpretação, e o prefácio do 

respeitado PhD abarcaria todo esse espectro de possíveis leituras. Nele caberia, por exemplo, as 

leituras que preferem ressaltar o rastro de destruição provocado pela pedofilia, a culpa pungente 

do protagonista
22

 e a sua declaração de amor à ninfeta, confirmando, respectivamente, os 

diagnósticos de um problema devastador da sexualidade, de um pobre homem doente e do amor 

que tudo redime no final:  

“Eu te amei. Era um monstruoso pentápode, mas como te amava. Era desprezível, 

brutal, torpe — tudo isso e muito mais, mais je t’aimais, je t’aimais! E houve momentos 

em que sabia como você se sentia, e era um inferno sabê-lo, minha menina querida. 

Minha pequena Lolita, minha corajosa Dolly Schiller!” (idem, p. 288).  

Por outro lado, o prefácio anteciparia igualmente a possibilidade de um leitor privilegiar a 

ironia sardônica com que frequentemente se imbui o narrador, o que acaba por desconstruir 

visões redentoras como a mencionada acima, dando espaço para a repugnância dos leitores 

moralistas. Em momentos como este a seguir, em especial, a ironia de Humbert se torna 

particularmente odiosa e torpe, pois se dá no exato momento em que descreve extensamente as 

                                                           
22

 O capítulo 32 da segunda parte configura uma retrospectiva de lembranças, em que Humbert parece sentir mais do 

que nunca a culpa pela violência cometida contra Dolores. Certamente há nesse capítulo matéria suficiente para uma 

leitura ao mesmo tempo moralista e redentora: o abuso aparece nas suas mais nefastas consequências, em meio à 

conscientização culpada e dramática do narrador.  
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várias manobras e tentativas para se aproveitar do corpo de Dolores, após havê-la dopado num 

quarto do hotel. Pedir do leitor sorrisos ou bom humor, como acontece nessa passagem, de fato 

mostra a perfídia do caçador de ninfetas, que goza com a descrição da conquista de sua presa: 

“Por obséquio, leitor: apesar de sua exasperação com o terno, morbidamente sensível e 

infinitamente circunspecto herói de meu livro, não pule essas páginas essenciais! Faça 

um esforço para imaginar-me, pois não existirei se o distinto leitor não for capaz de 

imaginar-me; tente discernir a corsa que havia em mim, tremendo na floresta de minha 

própria iniquidade; tratemos até de sorrir um pouquinho. Afinal de contas, um sorriso 

não faz mal a ninguém” (idem, 131). 

Evidencia-se com esses exemplos uma irredutível tensão que existe no discurso de 

Humbert, oscilante entre o amor devotado e a atração concupiscente; ora o incurável doente 

digno de pena, ora o maníaco sexual manipulador e cínico. Cumpre perceber nessa oscilação 

duas visões antitéticas de Humbert — o monstro comovente e o monstro odioso — que, tomados 

sempre isoladamente, ressaltam um aspecto da narrativa em detrimento de outro, contemplando 

apenas parcialmente o todo da obra. De fato, condenar o monstruoso Humbert significaria 

eliminar um dos pilares do êxito literário de Nabokov, a saber, o verdadeiro hino de louvor às 

ninfetas
23

 que é o romance Lolita, que produziu uma das mais fascinantes e enigmáticas 

personagens da literatura. Por outro lado, salvar o amor obcecado e doentio de Humbert pela 

ninfeta pressupõe colocar em segundo plano a face inegavelmente cínica e sarcástica do 

narrador, atrelada à inegável dimensão abusiva desse personagem, marca estilística por demais 

constitutiva da narração para ser descartada de forma inconsequente. 

O fato de essas interpretações aparecerem amalgamadas no prefácio de John Ray Jr. — 

“Mas com que acordes mágicos seu violino evoca uma ternura, uma compaixão por Lolita que 

faz com que nos sintamos fascinados pelo livro embora abominando seu autor!” (Nabokov, 

2003, p. 7) — somente comprova que elas se anulam, pois dão margem a leituras opostas e 

igualmente insuficientes. A leitura do doutor em filosofia incorpora duas tendências que se 

equivalem e que, por isso, se anulam, configurando um impasse que não dá conta de toda a 

complexidade do relato monstruoso de Humbert Humbert.  

No entanto, se o prefácio de antemão desconstrói as leituras parciais da obra, que não 

levam em consideração a linguagem do romance como um todo, a própria narrativa parece 

expressar o desejo de uma leitura mais totalizante. Retornando à última citação, verifica-se um 
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 Cf. leitura de Roberto Calasso (2004b), para quem o verdadeiro de Lolita é o encanto mortífero das ninfas.  
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curioso pedido de Humbert, que, junto a um sorriso complacente de seu leitor, pede a ele que 

também faça o esforço de imaginá-lo, “tremendo na floresta de sua própria iniquidade”, 

deixando entrever um desejo do professor de se fazer reviver na imaginação das pessoas. Um 

pedido simples como esse indica um dado crucial sobre as interpretações até aqui aludidas, 

jogando luz sobre um outro elemento que parece ser de fato o importante nessa obra: o trabalho 

com a linguagem.  

É preciso primeiro observar que o memorialismo de tom confessional se coloca 

tradicionalmente como um discurso pautado pela sinceridade e pela expiação da culpa, ou seja, é 

uma realidade textual que estabelece contrato com uma suposta noção de verdade. De acordo 

com Kevin Ohi (2005), as leituras de condenação ou redenção do ato monstruoso de Humbert 

contam com “a necessidade compulsiva dos críticos de se distanciar dos crimes de Humbert, 

frequentemente se imbuindo da tarefa de adjudicar sua redenção: ler o romance, de acordo com 

tal ponto de vista, é pesar a sinceridade de seu remorso” (Ohi, 2005, p. 159-160, tradução 

minha). Portanto, o ato de condenar ou salvar o pedófilo se pauta no julgamento da eficácia do 

relato, que pode ser pouco (ou nada) convincente, ou despertar comoção por parte do leitor. Ohi 

afirma que o parâmetro utilizado para tal julgamento reside no campo controlado das narrativas 

sobre abuso sexual de crianças, marcado pelo pânico “que toma como inquestionável a 

homologia entre a elocução sincera e a autonomia violada pelo abuso” (idem, p. 161). Nesse 

sentido, a narrativa de Humbert só poderia ser julgada como confissão do inquestionável abuso 

de Lolita, face à acusação unívoca de abuso e de estilhaçamento da vida da menor. Partindo 

desse critério, realmente as únicas respostas críticas possíveis são a condenação ou não do 

protagonista diante do escândalo da pedofilia, campo discursivo garantido pela “retórica da 

honestidade” (idem, p. 161). 

É extremamente sintomático que o prefácio de John Ray Jr. tome direções similares a 

essa. O PhD conclui sua curta apreciação do livro ressaltando que, a despeito da relevância 

psiquiátrica e estética do romance, “é o impacto ético que o livro deve exercer sobre o leitor 

sério”, a “lição de cunho genérico” que adverte sobre “tendências perigosas, [que] apontam para 

gravíssimos males” (Nabokov, 2003, p. 7). O desejo do prefaciador de tornar Lolita o condutor 

de uma reflexão familiar, educacional e social reflete a mesma direção das leituras mencionadas 

acima, na medida em que ambas estabelecem univocamente a confissão de Humbert como um 

caso inquestionável de abuso, cujas repercussões em termos de estilo e ficcionalidade somente 
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determinam a adequação ou a distância dessa confissão do caso social da pedofilia. Este paira 

sobre a narrativa como um referencial, um simulacro de verdade ou fato consumado que sela o 

destino do narrador e da obra como objetos (bem ou mal) ilustrativos de um caso patológico. 

Assim, ressaltar a monstruosidade sexual de Humbert é confirmar a narrativa social canônica da 

pedofilia; já valorizar o amor monstruoso é assinalar seu arrependimento e celebrar o amor 

apesar disso. Em ambas opções, a sinceridade aparece como referência constante a um fato 

social, como se a única alternativa ao discurso de Humbert fosse a expiação, convincente ou não, 

da sua culpabilidade inquestionável. 

Deparamo-nos, assim, com leituras canônicas do monstro que o salvam ou o condenam, 

relegando a dimensão estética e intrínseca à obra para segundo plano, em função de critérios 

preestabelecidos que determinam uma orientação prévia do exercício crítico. Com isso, não 

atendem ao apelo de leitura que a obra de Nabokov parece demandar, ignorando o pedido de 

Humbert Humbert para que seus leitores o imaginem, que se entreguem à sua narrativa. De fato, 

os críticos, na tentativa de dar cabo de um processo de condenação ou de absolvição, se 

distanciam da ótica do narrador, discriminando as passagens críveis das duvidosas. Ignoram 

exatamente aquilo que constitui o estilo do narrador: o inequívoco sentido performático de sua 

narrativa. Quando Humbert pede que o imaginemos, que acompanhemos sua trajetória, creio que 

ele roga para si a simpatia da nossa leitura, a paciência de prosseguir no texto eivado de 

sinuosidades, entregando-nos sensorialmente a imagens e palavras que ele destila de forma 

“calculadamente não séria” (Trilling, 1958, p. 13) — tudo isso antes mesmo de julgar o teor de 

sinceridade contido em suas palavras. Não se trata de eximi-lo de seus atos, de suas terríveis e 

culpadas confissões, mas reconhecer a sua inegável intencionalidade literária: “não vejo 

nenhuma cura para minha desgraça senão o paliativo melancólico, e de efeito muito local, da arte 

articulada” (Nabokov, 2003, p. 287).  

Nessa perspectiva, da mesma maneira que Bom Crioulo, deparamo-nos com a 

necessidade de se deixar levar pela figura do monstro, deixá-lo apresentar ao pensamento uma 

dimensão do possível. Em suma, submeter-se ao que ele tem a nos dizer, numa posição de risco 

— o de se deixar seduzir pelos prazeres perigosos e inauditos que narra com tanta desenvoltura. 

Uma aceitação do risco que nada deve ter de leitura inocente, uma vez que o romance de 

Nabokov joga o tempo inteiro com as aparências e as camadas de sentido do discurso, 

recobrindo-se de inúmeras pistas enigmáticas que ressaltam um intenso e artificioso jogo entre 
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autor, narrador e personagem
24

. Nabokov, de acordo com Malcolm Bradbury (1991), se 

caracterizou por implementar uma corrosão interna dos procedimentos tradicionais do 

romance
25

. A estrutura do memorialismo em Lolita é sutilmente desconstruída pela 

metalinguagem, pela fina ironia e pelo jogo constante entre ficção, autobiografia e realidade, 

fazendo emergir, em meio às incertezas da experiência ficcional romanesca, toda a pujança da 

palavra literária e da poesia “nínfica”. Portanto, Humbert é um monstro costurado literariamente 

e seus complexos e perigosos meandros precisam, como disse Jeffrey Jerome Cohen, ser 

atentamente lidos.  

Em Lolita, os prazeres monstruosos estão atrelados intimamente com o prazer da 

linguagem, o que converte a convivência grotesca entre a pedofilia, a vassalagem amorosa e o 

inequívoco deleite narrativo do protagonista em geniais mostras de um estilo monstruoso de 

escrita, que coloca o romance na zona cinzenta entre excitação e enlevo, estupor e candura, 

ironia e sentimento: 

“Changeons de vie, ma Carmen, allon vivre quelquer part où nous ne seron jamais 

séparés. Ohio? Os ermos de Massachusetts? Não importa, mesmo que teus olhos fiquem 

embaciados como os de um míope, mesmo que teus mamilos inchem e se rachem, 

mesmo que se macule e se rasgue teu jovem e adorado delta, tão delicadamente 

aveludado... mesmo então eu enlouqueceria de ternura à simples vista de teu rosto 

amado e lúrido, ao simples som de tua voz rouquenha, minha Lolita” (Nabokov, 2003, 

p. 281). 

 A atenção para com a linguagem defendida a propósito de Bom crioulo, para o aspecto 

eminentemente literário da escrita naturalista sobre o monstro, permanece de certa forma como o 

mesmo critério para a leitura da prosa de Humbert, o que inequivocamente exige uma espécie de 

desarmamento crítico em face da figura muitas vezes temerosa do monstro. Ou seja, atentar para 

a construção das imagens e para a preciosidade do vocabulário
26

, pois a questão principal aqui é 

a da performance ousada da linguagem: 
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 Devo essa visão do romance de Nabokov ao complexo estudo de André Rios, sobre as relações entre a ficção e o 

ato de publicação, seja o fictício — a publicação do manuscrito de Humbert, pelo advogado Clarence Choat Clark e 

John Ray Jr., após a morte de Lolita —, seja o factual — descrito por Nabokov no texto “On a book entitled Lolita”. 
25

 A prosa de Nabokov é tributária dos caminhos alternativos ao realismo surgidos no pós-guerra dos EUA, num 

momento em que o romance norte-americano sofria “uma indagação de grandes proporções quanto à natureza da 

ficção e da ficcionalidade, na qual a palavra não agrega referencialidade à coisa, na qual tipos e estruturas de ficção 

são sujeitados a uma infinda zombaria” (Bradbury, 1991, p. 164). 
26

 Certamente, no caso de Lolita, não devemos ignorar as vicissitudes da tradução do inglês para o português. 

Porém, a tradução de Jorio Dauster parece fazer justiça ao texto original: “How sweet it was to bring that coffee to 

her, and then deny it until she had done her morning duty. And I was such a thoughtful friend, such a passionate 



70 

 

“Como eu gostava de levar-lhe aquele café, e depois me recusar a servi-lo até que ela 

cumprisse seu dever matinal. E era um amigo tão atencioso, um pai tão apaixonado, um 

pediatra tão dedicado, cuidando de todas necessidades de seu corpinho castanho e 

moreno! Minha única queixa contra a natureza era não poder virar minha Lolita pelo 

avesso e aplicar meus lábios vorazes a seu jovem útero, a seu coração desconhecido, a 

seu fígado nacarado, às uvas marinhas de seu pulmão, a seus graciosos rins gêmeos” 

(idem, p. 167).  

Reitero, portanto, seja com relação à obra de Adolfo Caminha, seja em relação à Lolita, a 

proposta de um exercício de enaltecimento da linguagem, em detrimento dos juízos contextuais 

ou moralizantes que fecham um contrato de interpretação anterior e independente da totalidade 

da obra. Isso não significa, como se poderia suspeitar, fechar os olhos para o aspecto 

transgressivo e no mínimo controverso dos temas tratados, principalmente no que tange à 

pedofilia. Ao contrário, trata-se antes de ressaltá-los, de esmiuçá-los como categorias de 

linguagem, jogando uma luz nova e talvez até mais profunda sobre esses conteúdos.  

Trata-se de reconhecer que,  

“Uma categoria mista, o monstro resiste a qualquer classificação construída com base 

em uma hierarquia ou em uma oposição meramente binária, exigindo, em vez disso, um 

‘sistema’ que permita a polifonia, a reação mista (diferença na mesmidade, repulsão na 

atração) e a resistência à integração” (Cohen, 2000, p. 31). 

A metáfora do monstro, assim, exige uma postura diferenciada diante das obras, nas quais a 

leitura atenta não se torna um sinônimo de complacência, e sim de rigor para com aquela 

realidade ficcional. É necessário reconhecer que os monstros retém um saber, que podemos 

aprender com eles de diversas formas, para além das possibilidades unívocas da sua esconjuração 

para terras distantes ou da relação promíscua com a sua marginalidade. Reconheçamos, portanto, 

aquilo que podem dizer de si e de nós mesmos. Vejamos o que a educação monstruosa tem a nos 

oferecer.  

 

2.2. Pedagogia dos monstros 

“Sim, senhor...” 

Aleixo 

  

                                                                                                                                                                                           

father, such a good pediatrician, attending to all the wants of my little auburn brunette's body! My only grudge 

against nature was that I could not turn my Lolita inside out and apply voracious lips to her young matrix, her 

unknown heart, her nacreous liver, the sea-grapes of her lungs, her comely twin kidneys”.  
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Quando falamos de monstros, pensamos comumente na desestabilização dos modelos 

ético-morais, no desvirtuamento dos valores que se consideram necessários para vida e a coesão 

social. Dir-se-ia que o monstro propaga a falta de educação, a falta de modos, sejam os de 

comportamento, sejam os modos de organização da sociedade.  

 Entretanto, é no mínimo curioso que, numa primeira camada de sentido das obras, os 

monstros de que tratamos estejam comprometidos com ideais relativamente distantes dessa falta 

de educação. Tanto o ex-escravo Amaro quanto o professor Humbert Humbert, por baixo das 

estratégias de dominação e aliciamento dos menores, parecem exercer de forma inusitada uma 

prática educativa, com o objetivo de conciliar e garantir os desejos monstruosos na tensão com o 

meio social.  

As crianças precisam de casa, roupa e comida, e os monstros garantem o sustento. As 

garantias materiais, por seu turno, fazem parte de uma estratégia educativa que busca a 

adequação das crianças num regime de deveres e prazeres, que visa a um determinado 

desenvolvimento de suas capacidades. A intenção dos monstros de Adolfo Caminha e Nabokov 

não é destruir para dominar, e sim doutrinar para controlar. As subjetividades são construídas e 

doutrinadas para que a criança desenvolva as potencialidades valorizadas pelo seu guardião, 

submetendo-se docilmente às suas carícias e mantendo uma fachada social insuspeita. Objetivos 

que de forma perturbadora parecem encontrar certos pontos de contato com a pedagogia 

tradicional: em direções opostas e em diferentes graus, porém com métodos e efeitos 

estruturalmente (e incomodamente) parecidos, a doutrina monstruosa de Amaro e Humbert 

poderia ser considerada uma espécie de educação ou pedagogia.  

 Primeiramente, é significativo que ambos os pedófilos ocupem posições de autoridade 

perante seus objetos de desejo. Amaro coloca o grumete Aleixo sob sua proteção já na corveta, 

barco decrépito que fora o cenário de seu primeiro encontro. Já ali os amantes estabelecem uma 

relação de forte cumplicidade, com o pequeno amparado pelos cuidados e pela força 

extraordinária do negro:  

“Pois olhe: eu me chamo Bom Crioulo, não se esqueça. Quando alguém o provocar, lhe 

fizer qualquer coisa, estou aqui eu, para o defender, ouviu? (...) Olhe mais — tornou o 

negro segurando a mão do pequeno. — Muito sossegadinho no seu lugar para não sofrer 

castigo, sim?” (Caminha, 2009, p. 47).  

A relação clássica de efebia se transfigura na proteção e na orientação do marinheiro mais 

experiente sobre o mais moço. Vindo de uma família pobre de pescadores de Santa Catarina, 
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Aleixo encontrará em Bom Crioulo o apoio necessário para a labuta na marinha e a vida nova no 

Rio de Janeiro, o que rende a Amaro, a princípio, o lugar de preponderância e de sabedoria na 

visão do grumete.  

 Já a entrada do pérfido Humbert Humbert na vida de Lolita é tão irônica e disparatada 

quanto à sua autoridade perante a menina. Na condição de europeu expatriado, que goza de um 

relativo e infundado prestígio na vida social da pequena Ramsdale, o professor Humbert passa a 

ser o padrasto da pequena Dolores após casar com sua mãe, Charlotte Haze. Antes mesmo de 

pensar no matrimônio com a sua outrora locadora, que deveria recebê-lo para uma temporada de 

repouso no subúrbio norte-americano, o incorrigível pedófilo já havia desfrutado secretamente 

dos encantos da ninfeta. No entanto, com o casamento, “frêmitos incestuosos” (Nabokov, 2003, 

p. 82) passam a apimentar as fantasias do taciturno professor. Após a morte de Charlotte, 

providencial para os desígnios do padrasto, Humbert passa a ter completo domínio sobre o 

destino de Lolita, tornando-se a figura paterna responsável pela sua educação. A despeito de 

implementar uma completa e desastrosa “paródia de incesto” (idem, p. 290), o certo é que 

Humbert estava inescapavelmente comprometido com a vida de Lô dali em diante:  

“‘Presta atenção, Lô. Vamos deixar isso claro de uma vez por todas. Para todos os fins 

práticos, eu sou o seu pai. Tenho por você um sentimento de imensa ternura. Na 

ausência de sua mãe, sou o responsável pelo seu bem-estar. Não somos ricos e, 

enquanto estivermos viajando, seremos obrigados... vamos ter que ficar juntos muito 

tempo. Duas pessoas que dividem um quarto inevitavelmente entram numa espécie de... 

como direi... uma espécie de...’ 

‘A palavra é incesto’, disse Lô” (Nabokov, 2003, p. 121). 

A educação monstruosa busca garantir, antes de tudo, os gêneros básicos de 

sobrevivência. Por exemplo, a criança precisa ter o que vestir. Tanto o educador quanto o 

educando parecem entrar no jogo e compreender os inúmeros conteúdos subliminares da 

vestimenta. Após lhe ter excitado a vaidade com um pequeno espelhinho, “para que ele visse o 

quanto era bonito” (Caminha, 2009, p. 53),  

“Bom Crioulo compreendeu o efeito da experiência e tratou de completar a ‘educação’ 

do marinheiro. Ensinou-lhe como se dava laço na gravata... (gravata não, dizia ele, isso 

não se chama gravata, chama-se lenço...); aconselhou-o que nunca usasse o boné no 

meio da cabeça. — Um marinheiro deve usar o boné de lado, com certa graça...  

E a camisa? — Oh, a camisa devia ser um bocadinho aberta para mostrar a debaixo, a de 

meia. O hábito faz o monge. 
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(...) No fim de alguns dias Aleixo estava outro e Bom Crioulo contemplava-o com esse 

orgulho de mestre que assiste ao desenvolvimento do discípulo” (Caminha, 2009, p. 53). 

Bom Crioulo mal consegue conter os ímpetos diante do grumete bem vestido. Atrasado 

como uma noiva, surge na corveta o pequeno marinheiro com toda a sua beleza para a mostra da 

tripulação: 

“Um belo domingo, em que todos deviam se apresentar com uniforme branco, segundo 

a tabela, o grumete foi o último a subir para a mostra. Vinha irrepreensível na sua 

toilette de sol, a gola azul dura de goma, calças boca de sino, boné de um lado, coturnos 

lustrosos.  

Bom-Crioulo, que já estava em cima, na tolda, assim que o viu naquela pompa, ficou 

deslumbrado e por um triz esteve fazendo uma asneira. Seu desejo era abraçar o 

pequeno, ali na presença da guarnição, devorá-lo de beijos, esmagá-lo de carícias 

debaixo do seu corpo. — Sim senhor! Parecia uma menina com aquele traje. Está 

mesmo apto! Então o espelhinho sempre servira, hein?  

E com um gesto rápido, nervoso, disfarçando a concupiscência: — Bonitinho!” (idem, 

p. 53-54). 

 Humbert Humbert, por seu turno, também tratara de vestir a sua mais nova filha com toda 

a sorte de vestidos e fantasias da imaginação. Os pesados custos que Lolita exigia — e 

frequentemente a pequena é comparada a valores financeiros
27

 — eram para roupas e acessórios, 

que não só satisfaziam o consumismo da volúvel adolescente norte-americana, como também 

incitavam e elaboravam esteticamente o desejo “paterno”. Antes de buscá-la no acampamento Q, 

movido pela forte expectativa de ter Lolita finalmente para si, Humbert providencia toda a sorte 

de roupas numa tarde de compras: 

“Deus meu, que compras mais malucas Humbert foi compelido a fazer graças à patética 

predileção que tinha, naquela época, por tecidos em padrão escocês, algodões de cores 

vivas, babados, mangas curtas e bufantes, pregas suaves, corpetes justos e saias 

generosamente rodadas! Ah Lolita, você é a minha namorada, como Virgínia o foi de 

Poe e Beatriz de Dante — e qual menininha que não amaria sair por aí rodopiando com 

uma calcinha de algodão e uma saia axadrezada? Vozes persuasivas me perguntavam se 

eu tinha alguma coisa especial em mente. Maiôs? Temos de todas as cores. Rosa-sonho, 

água-marinha gelada, malva-glande, vermelho tulipa, preto-u-lá-lá. Que tal calções de 

esporte? Combinações? Nada de combinações: Lô e eu tínhamos horror a combinações” 

(Nabokov, 2003, p. 108-109). 

                                                           
27

 Cf. por exemplo algumas indicações no capítulo 2 da 2ª parte, no qual se narra a viagem de um ano pelos EUA. 

Além disso, mais a frente, testemunharemos as espúrias negociações e chantagens sexuais em que culminou a 

relação entre padrasto e enteada.  
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O ato de vestir a criança reflete, portanto, um desejo específico do guardião, que toma a 

vestimenta como signo não apenas de sua adoração, mas de realização de um ideal estético no 

corpo da própria criança
28

. Trata-se de não somente vestir o corpo amado, mas de transformá-lo 

numa tela de projeções diversas do desejo carnal e da fantasia sensual daquele que contempla. 

Realmente,  

“Em sua vida íntima, um amante apaixonado tem gestos mais ou menos obsessivos, a 

fim de manter a imagem de um corpo cuja beleza ele não deixa de idealizar. Alinha uma 

mecha de cabelo, opina quanto à escolha das roupas, passa seu indicador sobre a testa 

para apagar a marca de uma inquietude... Trata o corpo de sua amante como um quadro 

jamais concluído, outorgando-se o poder de decidir quais os retoques são necessários. 

Essa atitude pode parecer desagradável, pois significa mesmo ao Outro que ele é um 

objeto possuído e manipulado à vontade. Caso se manifeste de uma maneira mais 

discreta, traduz uma forma de estetização do amor infinito, que nem a morte poderá 

suspender. Tomar o Outro por um quadro é prova de um ato soberano do desejo por 

beleza que dificilmente disfarça a tirania. É também um ato que supõe uma imagem de 

referência, pois esses gestos repetidos se aplicam a um corpo imaginado como imutável. 

Trata-se de preservar e de recuperar uma imagem primordial? E por que essa imagem 

seria mais bela do que as outras?” (Jeudy, 2002, p. 14) 

 As palavras de Henri-Pierre Jeudy vêm na esteira de sua reflexão sobre como o corpo se 

torna um objeto de arte, seja no campo artístico, seja no cotidiano. No caso dos educadores 

monstruosos, a vestimenta é apenas uma faceta de todo um processo de estetização da figura do 

infante, cuja sexualização é somente o aspecto mais controverso em meio a várias camadas de 

sentido. De fato, um traço tão significativo quanto a pedofilia seria a tendência de tornar a 

criança um objeto de livre manipulação e decoração, como manequins vivos que absorvem as 

modas culturais ou pessoais. A propósito, aquilo que inclusive torna mais complexa (e perversa) 

a ação educativo-amorosa dos monstros é o fato de que um ideal de suprema beleza — em nada 

sublimado, pois dotado de alta voltagem sexual — encubra uma inequívoca tirania sobre os 

corpos infantis. Fazendo uso das palavras de Jeudy, se se trata de recuperar uma imagem 

primordial de beleza e sensualidade, um ideal de estesia que colige desejos individuais e 

coletivos, o que torna essa imagem mais bela ou mais importante do que as outras? Incapazes de 

pensar e responder a essa pergunta, os monstros prosseguem impondo ao outro suas autoritárias 

estratégias educativas pautadas numa concepção específica e restritiva de beleza.  
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 Esse aspecto será tratado de forma mais aprofundada no próximo subcapítulo.  
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 A garantia dos gêneros de sobrevivência continua, assim como a sua relação inequívoca 

com as estruturas tirânicas e projetivas sobre a criança. É preciso não só roupa, mas casa e 

comida, e tudo aquilo que configura a estrutura de um lar. Bom Crioulo impressionava Aleixo 

com a confiabilidade e a sedução da vida que oferecia ao grumete:  

“Tudo avultava desmesuradamente em sua imaginação de marinheiro de primeira 

viagem. Bom-Crioulo tinha prometido levá-lo aos teatros, ao Corcovado (outra 

montanha donde se avistava a cidade inteira e o mar...), à Tijuca, ao Passeio Público, a 

toda parte. Haviam de morar juntos, num quarto da rua da Misericórdia, num 

comodozinho de quinze mil-réis onde coubessem duas camas de ferro, ou mesmo uma 

só, larga, espaçosa... Ele, Bom-Crioulo, pagava tudo com o seu soldo. Podia-se viver 

uma vida tranqüila. Se continuassem no mesmo navio, não haveria cousa melhor; se, 

porém, a sorte os separasse dava-se jeito. Nada é impossível debaixo do céu” (Caminha, 

2009, p. 55)
 29

.  

A proteção, no entanto, cobra o seu preço: o ciúme de Amaro não deixava de avultar 

através do desejo inegável de autoridade sobre o pequeno marinheiro: “E não tem que dizer isto a 

ninguém — concluiu o negro. — Caladinho: deixe que eu toco os paus...” (Caminha, 2009, p. 

55). Fica dessa forma visível, em Bom crioulo, o desejo de tutela do protagonista, que aparece 

ora na fachada de cuidado e proteção à figura frágil do grumete, ora sob a forma de uma 

vigilância constante sobre Aleixo:  

“Bom-Crioulo metia-lhe medo a princípio, e quase o fizera chorar uma vez porque o 

encontrara fumando em intimidade com o sota de proa na coberta. O negro deitara-lhe 

uns olhos!... Felizmente não aconteceu nada. Mas daí em diante Aleixo foi-se 

acostumando, sem o sentir, àqueles carinhos, àquela generosa solicitude, que não 

enxergava sacrifícios, nem poupava dinheiro, e, por fim, já havia nele uma acentuada 

tendência para Bom-Crioulo, um visível começo de afeição reconhecida e sincera” 

(idem, p. 48).  

Já no caso do padrasto de Lolita, o sustento se dava de maneira mais extravagante, 

proporcionado com toda ironia e liberalidade por parte de Humbert, que cedia a todos os 

caprichos da enteada-amante. Ele permanece como inequívoca figura paterna, alternando suporte 

financeiro e comovida proteção, mesclados a um insinuante sadismo:  

                                                           
29

 É interessante notar que também D. Carolina, a dona da pensão que cobiçaria e conquistaria Aleixo na ausência de 

Bom Crioulo, parece propor uma espécie de ação educativa ao grumete. Da mesma maneira de que Amaro, ela 

acalenta o desejo de “conquistar o Aleixo, o bonitinho, tomá-lo para si, tê-lo como amantezinho do seu coração 

avelhentado e gasto, amigar-se com ele secretamente, dando-lhe tudo quanto fosse preciso: roupa, calçados, almoço 

e jantar nos dias de folga — dando-lhe tudo, enfim” (Caminha, 2009, p. 91). Veremos adiante outros aspectos desse 

espelhamento entre Amaro e D. Carolina.  
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“Na alegre cidade de Leppingville comprei-lhe quatro livros de histórias em quadrinhos, 

uma caixa de bombons, um pacote de tampões, duas cocas, um estojo de unhas, um 

relógio de viagem com mostrador luminoso, um anel com um topázio verdadeiro, uma 

raquete de tênis, um par de patins de rodas com botas brancas, um binóculo, um rádio 

portátil, chicletes, uma capa de chuva transparente, óculos de sol, e outras — maiôs, 

shorts, vestidos de verão de todo o tipo. No hotel, ficamos em quartos separados, mas 

no meio da noite ela entrou soluçando no meu, e fizemos a coisa muito suavemente. 

Vocês compreendem, ela não tinha mesmo para onde ir” (Nabokov, 2003, p. 143). 

 A mistura de ironia e cuidado no discurso de Lolita talvez seja a responsável pela grande 

controvérsia na recepção crítica do romance, que se dividiu, como vimos, entre reprovar a 

convivência erótica com Lolita ou reconhecer o amor vassalo e o atendimento a todas suas 

necessidades, possíveis e impossíveis, por parte de Humbert. Não obstante, independentemente 

dessas leituras, a hipótese de uma educação (mesmo que monstruosa) permanece, por exemplo, 

quando Humbert contempla a possibilidade de fornecer um ambiente “saudável” para Lolita (ou 

socialmente menos suspeito do que o vagar de hotel em hotel pelas estradas norte-americanas):  

“Durante nossa tresloucada viagem, jamais duvidei de que, como pai de Lolita I, eu não 

passava de um ridículo fracasso. Fiz o possível: li e reli aquele livro que tem o título 

involuntariamente bíblico de Conheça sua própria filha, encontrado na mesma livraria 

em que comprara para Lô, por ocasião de seu décimo terceiro aniversário, uma edição 

de luxo, com ilustrações comercialmente ‘bonitas’, da Pequena sereia, de Andersen. 

Mas mesmo em nossos melhores momentos, (...) em todas essas ocasiões fortuitas, eu 

me sentia tão implausível na figura do pai quando ela no papel de filha. Será que 

aqueles deslocamentos culposos afetavam nossos poderes de personificação? Será que 

as coisas melhorariam se tivéssemos um domicílio fixo e Lô se submetesse à rotina da 

vida escolar?” (idem, p. 177).  

Recomeçar a vida em Beardsley deu vazão, portanto, a um ímpeto educativo, a uma tentativa de 

atender às exigências de um modelo de criação. Humbert dá prosseguimento à formação escolar 

de sua “pequena escrava mimada” (Nabokov, 2003, p. 190), tentando de todas as maneiras 

limitar seu acesso aos rapazes, controlando todos os passos da sua rotina adolescente e 

compensando financeiramente as carícias sexuais. O que há de intrigante nessa educação 

monstruosa do professor Humbert é a sua duplicidade — ora amorosamente sôfrega e 

condescendente, ora monstruosamente irônica e corrupta —, simultaneamente trespassada de 

culpa e aguilhoada por desejos transbordantes: 
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“Vou ser seu tutor aconteça o que acontecer e, se você for boazinha, espero que algum 

juiz legalize essa situação tão logo seja possível. Mas, Dolores Haze, tratemos de 

esquecer essa terminologia pseudojurídica, que aceita como racional a expressão 

‘coabitação libidinosa e lasciva’. Não sou um criminoso sexual, um psicopata que 

pratica atos indecentes com alguma criança. O estuprador foi o Charlie Holmes; eu sou 

o terapeuta, essa é uma distinção muitíssimo importante. Sou o teu papai, Lô, teu velho 

pai. Olha, tenho aqui um livro erudito que fala de meninas. Veja só, minha querida, o 

que ele diz: ‘A menina normal’ — normal, presta atenção — ‘tem, em geral, um grande 

desejo de agradar seu pai (...)’. Sou teu pai, estou falando um inglês bem claro, e te 

amo” (Nabokov, 2003, p. 152). 

 Com exemplos que oscilam entre a dedicação paterna e a tirania do algoz, a pedagogia 

dos monstros se dedica a dar sustento, formação social e, principalmente, sexual a seus 

protegidos. No entanto, presume-se que toda pedagogia estabeleça objetivos para sua prática, e 

fundamentos que justifiquem sua ação corretiva, diretiva e formadora. Nesse sentido, o que o 

regime de efebia proporcionado por Amaro e a pedagogia sensual e sôfrega de Humbert Humbert 

buscam no trato com esses menores? Seria muito fácil simplesmente afirmar sua natureza 

corrupta e perversa, silenciando os infantes, vestindo-os com roupas “fofas” e colocando 

palavras nas suas bocas e mentes. Isso seria inegável. Porém, qual seria a origem dessas práticas, 

com que intenções elas silenciam e dominam o refém em cuidados tão devotados, em seduções 

tão enredadas?  

Encontramos um primeiro passo para responder a essa pergunta nas providências iniciais 

de Humbert Humbert para aquietar e controlar a recém-conquistada enteada. Entre a ameaça de 

ser despachada para uma remota e modorrenta fazenda da família Haze e o risco constante de, 

preso o padrasto pedófilo, ser encaminhada para um reformatório, Dolores a princípio aquiesceu 

e se tornou a melhor cúmplice da farsa que vivia com seu captor. O terror aqui parece ser uma 

boa estratégia de dominação. Paira como sombra constante no pensamento, entranha-se na carne 

e nunca deixa o refém livre do fantasma do carrasco. Aleixo, mesmo com o exílio de Amaro por 

terras distantes, trabalhando em outro barco, sente a presença ostensiva e ameaçadora do seu 

protetor: 

“Mas Aleixo não podia esquecer Bom-Crioulo. A figura do negro acompanhava-o a 

toda parte, a bordo e em terra, quer ele quisesse quer não, com uma insistência de 

remorso. Desejava odiá-lo sinceramente, positivamente, esquecê-lo para sempre, varrê-

lo da imaginação como a um pensamento mau, como a uma obsessão insólita e 

enervante; mas, debalde! O aspecto repreensivo do marinheiro estava gravado em seu 
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espírito indelevelmente; a cada instante lembrava-se da musculatura rija de Bom-

Crioulo, de seu gênio rancoroso e vingativo, de sua natureza extraordinária — híbrido 

conjunto de malvadez e tolerância —, de seus arrebatamentos, de sua tendência para o 

crime, e tudo isso, todas essas recordações o acovardavam, punham-lhe no sangue um 

calafrio de terror, um vago estremecimento de medo, qualquer coisa latente e aflitiva...” 

(Caminha, 2009, p. 118).  

No entanto, retornemos ao caso de Humbert para pinçar um detalhe que talvez seja mais 

elucidativo. Diz o cruel e lúbrico padrasto ao explicar seus métodos de persuasão: 

“Desde o início de nossa relação, fui suficientemente esperto para compreender que 

devia contar com sua absoluta cooperação a fim de manter em segredo o que se passava 

entre nós, que isso deveria transformar-se para ela numa segunda natureza, fossem 

quais fossem suas queixas para comigo, independentemente de outros prazeres que ela 

pudesse procurar” (Nabokov, 2003, p. 151, grifo meu).  

 Dois detalhes chamam a atenção nessa passagem: o que seria criar uma “segunda 

natureza”? Por outro lado, o que se pode concluir da permissividade de Humbert acerca dos 

“outros prazeres” que Lolita porventura pudesse ter? Tais detalhes parecem mínimos diante das 

monstruosidades que cometem nossos educadores. Porém, eles são extremamente pulsantes em 

termos de motivações e de consequências da prática “pedagógica” que observamos aqui. Cabe 

observar antes de tudo que a relação de pedofilia deveria se furtar a qualquer manifestação 

social
30

; no entanto, concomitantemente a isso, um amplo universo de prazeres acontecia por 

baixo dos panos, dentro dos quartos de hotel, na casa de pensão, protegido por identidades 

socialmente insuspeitas: amigos e marinheiros, pai e filha.  

Em outras palavras, a pedagogia de Amaro e Humbert prevê concessões inúmeras à 

realidade fora do leito de prazeres: Amaro, por exemplo, não contempla a possibilidade de 

Aleixo largar a marinha, mantendo-o totalmente cativo; e Humbert admite para si que Lolita 

deve retomar os estudos e possuir moradia regular. Isso mostra que não seria possível uma 

negação completa da vida fora do círculo amoroso e abusivo da educação monstruosa, sob pena 

de esta não conseguir se perpetuar como um modo de vida factível. Assim, a manutenção de um 

regime erótico de fantasias pessoais demanda que certas concessões sejam feitas, configurando 

uma situação em que a liberdade (erótica, imaginária, associal) sempre cobra seu preço. 

                                                           
30

 Lembremos, novamente, que a repressão em Bom crioulo compreende interdições diversas, como à 

homossexualidade ou até mesmo ao relacionamento inter-racial, sem uma menção à idade de Aleixo. Já Lolita seria 

explicitamente marcado pela interdição ao caso de pedofilia entre Humbert e Dolores.  
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Amaro e Humbert Humbert submetem as suas crianças às projeções de uma erótica 

particular, cujo caráter específico e socialmente interdito só encontra possibilidade de realização 

na esfera privada. Há, com isso, a necessidade de uma constante encenação, que simule 

aparências sociais que encubram a realidade sexual dos amantes: “Mas, agora, eu sou apenas o 

teu velho, um papai de brincadeira que protege sua filhinha de brincadeira” (Nabokov, 2003, p. 

151). Tal necessidade de simulação é o que determina a introjeção de uma “segunda natureza” no 

infante, ou seja, a capacidade de sustentar uma fachada social sobreposta à vida secreta com seu 

protetor, com todas as interações e prazeres possíveis advindos dessa vida dupla. Tal condição 

dupla deve ser respeitada, por mais que as tentações do mundo lá fora, que enchem os olhos das 

crianças aprisionadas, incomodem e ameacem o cativeiro dos monstros educadores.  

De maneira inusitada, a natureza dos procedimentos da educação monstruosa parece ser 

uma paródia do princípio de “liberdade bem-regulada”, explicado por James Donald (2000). De 

acordo com ele, a educação vista como uma liberdade condicionada, administrada, em que o 

sujeito alcança o máximo grau de autonomia individual dentro das regras de socialização, foi 

teorizada por Immanuel Kant, para quem a verdadeira liberdade residia na superação da 

ignorância por meio da socialização e do exercício racional. Para James Donald, contudo, tais 

concepções educativas tiveram suas repercussões sentidas da forma mais definitiva e dramática 

nas obras de Jean-Jacques Rousseau.  

Nos livros Emílio e O contrato social, entram em jogo ideias aparentemente opostas 

sobre a educação — a busca do estado natural do homem e a necessidade de proteger a criança 

da corrupção da sociedade, versus a defesa da socialização como forma de adquirir valores 

morais e intelectuais. Donald nos mostra como, na obra de Rousseau, essas duas tendências são 

tensamente conciliadas, na medida em que o teórico faz uma reformulação da figura do bom 

selvagem e ressalta a centralidade da figura da criança no pensamento de Rousseau.  

Para James Donald, quando Rousseau fala da necessidade de proteger as crianças das 

influências nefastas da sociedade — princípio da chamada “educação negativa” formulada pelo 

filósofo francês —, garantindo-lhes “o padrão inato de seu desenvolvimento psicológico e sua 

maturação física” (Donald, 2000, p. 70), ele não faz uma defesa apologética de uma infância 

idílica, a manutenção a todo custo de uma natureza originária do indivíduo. Na verdade, para 

Donald, Rousseau acredita na orientação das crianças em direção de seu ser natural como uma 

forma de filtrar os problemas da atualidade, anulando sua influência no crescimento infantil, e 
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com isso construir indivíduos melhor formados na direção de um futuro melhor. Um pensamento 

que de certa forma se aproxima do elemento coletivo que marca O contrato social:  

“O ‘retorno à natureza’ de Rousseau não significa regressão ao primitivismo: ‘quando 

quero treinar um homem natural, não quero fazer dele um selvagem e enviá-lo de volta 

à selva’. Em vez disso, ele [Rousseau] oferece um guia para sobreviver ao presente e 

criar um futuro mais democrático” (Donald, 2000, p. 69, com citações do Emílio de 

Rousseau).  

  Dentro de nosso contexto, é a partir desse ponto do raciocínio de James Donald que se 

revelam proximidades com a pedagogia dos monstros, na direção de uma possível e incômoda 

periculosidade da concepção educativa de Rousseau. No preciso momento da releitura da 

proposta rousseauísta de defesa do estado natural, Donald afirma que a educação das crianças 

passa a representar um desafio para o pensador, na medida em que ela se propõe a balancear o 

estado natural e o social. Como possível solução desse desafio, Rousseau valoriza o papel crucial 

do tutor na condução daqueles espíritos em formação, que deve ter pleno controle sobre as 

atividades e os gostos da criança, partindo daquilo que entende por seu desenvolvimento natural. 

A vida dupla imposta às crianças de Bom crioulo e Lolita depende da administração 

ostensiva de seus protetores, que devem dirigir com mãos de ferro (e muita lábia) a formação de 

seus pupilos, se quiserem mantê-los sob sua chancela afetiva e sexual. De maneira 

perigosamente similar, Rousseau valoriza um controle absoluto do tutor sobre a criança, 

definindo a difícil arte da educação como um eterno jogo de avanços e recuos na liberdade 

concedida ao educando. Ele afirma que somente nesse jogo com a liberdade é que se atinge a 

total submissão do sujeito, e esse princípio de uma “liberdade bem-regulada”, com vistas ao total 

domínio do infante, lembra por demais a tentativa pedagógica do monstro que verificamos nesse 

subcapítulo.  

Seria possível especular se, já no século XVIII, Rousseau dava as coordenadas para uma 

eficiente pedagogia dos monstros? Se não, seria possível antever nele ao menos um germe da 

monstruosidade, já que “A educação que Rousseau recomenda envolve (...) não a coerção ou a 

instrução, mas o artifício e a manipulação de uma ‘liberdade bem-regulada’” (Donald, 2000, p. 

71)? Se admitirmos, com uma certa dose de alívio, de que se tratam de concepções com fins 

inteiramente distintos e métodos só muito insidiosamente comparáveis, separamos a matriz 

filosófica do nosso conceito de educação da torpe pedagogia dos monstros. No entanto, fica no ar 
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a leitura desconcertante da seguinte passagem do Emílio de Rousseau. Abandonemo-nos às 

palavras. Quem é e o que pretende o pedagogo que defende tal prática educativa?  

“Deixe [seu pupilo] sempre pensar que ele é o mestre enquanto vós sois realmente o 

mestre. Não existe nenhuma sujeição tão completa quanto aquela que conserva as 

formas da liberdade; é assim que a própria vontade torna-se cativa. Não está esta pobre 

criança, sem conhecimento, força ou sabedoria, inteiramente à vossa mercê? Não sois 

vós o mestre de todo o seu ambiente na medida em que este a afeta? Não podeis vós 

fazer dela o que vos aprouver? Seu trabalho e seu brinquedo, seu prazer e sua dor, não 

estão eles, de forma que ele desconhece, sob vosso controle? Sem dúvida, ela deve fazer 

apenas o que quer, mas ela não deve querer nada que vós não queirais que ela faça” 

(Rousseau apud Donald, 2000, p. 71). 

De acordo com Michel Soëtard (2010), o impacto do Emílio se devia mais por Rousseau 

ter conseguido dar uma formulação singular à temática da infância, propondo estratégias 

inovadoras no campo da educação, numa época em que vasta literatura já havia sido produzida 

sobre o assunto (SOËTARD, 2010, p. 12). Sobre esse aspecto, é importante ressaltar que 

Rousseau defendia a manutenção da natureza intrínseca à infância, porém reagia firmemente 

quanto aos “modismos” educacionais, já que não era um defensor da livre ascendência do infante 

sobre o adulto:  

Rousseau participou do desenvolvimento deste “sentimento pela infância”, em torno do 

qual se constituiu a família nuclear. Entretanto, ele reagiu também contra a 

complacência desmedida do adulto em relação ao que tendia a se tornar o centro do 

mundo: se, por um lado, é necessário rejeitar a imagem da criança, fruto do pecado, por 

outro, não se pode divinizar seus desejos (idem, p. 12). 

 Nessa perspectiva, é importante assinalar que, em meio ao clamor de Rousseau pela 

educação infantil com vistas à liberdade, é necessário perguntar de que tipo de liberdade se está 

falando. O princípio da “liberdade bem-regulada” que vimos com James Donald busca iluminar 

precisamente essa questão no texto de Rousseau. Com ela, temos um vislumbre do complexo 

paradoxo entre liberdade e autoridade na prática do preceptor, denunciando uma série de 

momentos inesperadamente “monstruosos” no pensamento do filósofo francês.  

O contrato pedagógico estabelecido entre professor e aluno, por exemplo, pressupõe uma 

inequívoca situação de desigualdade, em que claramente um indivíduo comanda e outro 

inescapavelmente obedece (BOTO, 2010, p. 217). Em meio a uma relação amistosa, respeitadora 

da singularidade e da natureza da criança, deve-se sempre saber quem manda, sem nunca deixar 
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que o educando tenha consciência desse fato. Este deve crer que está no pleno uso de sua 

liberdade, e o preceptor deve utilizar todos os mecanismos possíveis para a simulação dessa 

situação. Tal estratégia não seria uma desonestidade ou deslealdade para com o aluno, pois a 

criança não teria a maturidade emocional ou intelectual para conceber os termos da relação 

educativa: 

Não se dará faculdade de escolha à criança. No entanto, ela acreditará que escolhe. Isso 

não quer dizer que o tutor do Emílio fosse desonesto com seu discípulo. A criança 

simplesmente não estaria preparada para tomar ciência de todas as facetas de sua 

educação. Era preciso, em alguma medida, iludi-la sobre a ideia de liberdade, ‘brincar’ 

de liberdade. Enquanto o Emílio crê ser livre, ele terá disponibilidade de espírito para 

atender à orientação de seu tutor. Ele estará aberto para aprender. O aprendizado que 

‘parece’ ser ‘construído’ por ele é mais atraente. E desse recurso, seu educador se valerá 

(BOTO, 2010, p. 218). 

Uma das armas de entronização da educação negativa de Rousseau, para a efetivação do 

contrato pedagógico, não seria, portanto, o uso da racionalidade. Na verdade, o elemento 

determinante para a relação preceptor e educando seria o afeto, que criaria uma relação de 

confiabilidade que tornaria o aluno “disponível” e “independente” (idem, p. 218). Nesse 

contexto, o excesso de aspas é necessário: criar disponibilidade e independência significava 

também obediência e um inequívoco controle sobre a liberdade do aluno. Assim, os postulados 

do afeto, do incentivo à vontade natural de aprender e do amor, subjacentes à atividade 

pedagógica, muitas vezes poderiam ser relativizados na obra de Rousseau, conforme Michel 

Soëtard. De fato, para este, o modelo professoral que mais se aproximaria de Rousseau, seria, 

curiosamente, o personagem Julia, de Nova Heloísa: 

Toda uma coorte de pedagogos enveredar-se-á por este caminho, desejosos de 

fundamentar sua ação sobre o primado do amor, da confiança, da unidade da vida: de 

Fröbel a Korczak, passando por todas as experiências que se esforçaram para criar em 

torno da criança “um lugar de vida”, até nossos modernos educadores ávidos de 

comunicação e que buscam a identidade na transparência da relação. Todos eles se 

esquecem, entretanto, que o personagem que encarna, sem dúvida, o melhor pedagogo 

para Rousseau é Julia, na Nouvelle Héloïse [Nova Heloísa]. Se ele se deixa levar por 

arroubos pré-românticos, manifesta, não menos, uma distância permanente em relação à 

atmosfera do livro e, em particular, de suas crianças. Julia revelar-se-á, na obra, mais 

como uma mulher do dever do que do amor. Rousseau o será, da mesma maneira, 

naquilo que diz respeito à frieza e à indiferença aparentes do preceptor. Vê-se, também, 
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que o sentimento que une Emílio a seu mentor mistura ao afeto uma espécie de temor e 

amor apoiado na estima (SOËTARD, 2010, p. 26).  

Tais colocações sobre o texto de Rousseau trazem à tona a relação complexa entre 

autoridade e liberdade nos preceitos educacionais contidos no Emílio. Trata-se de um assunto 

que ampliaria enormemente o contexto desta tese, que se contenta em apenas sugerir algumas 

questões advindas do pensamento de comentadores como Donald (2000), Soëtard (2010) e Boto 

(2010). Pode-se, no entanto, indicar um caminho possível de revisão e de revisitação deste texto 

de Rousseau, modelar para nossas atuais concepções de educação
31

. Por outro lado, para os 

nossos propósitos, vislumbrar um cotejamento da pedagogia do Emílio, mesmo que distante, com 

a pedagogia dos monstros nos indica tangenciamentos entre essas duas práticas, que reiluminam 

passagens muitas vezes obscurecidas pelas várias releituras e resgates deste texto que Rousseau 

considerava ainda mais importante do que o seu Contrato social (SOËTARD, 2010, p. 23-24). 

No mais, a possibilidade de surpreender fragmentos peculiares no processo de 

aprendizagem de Emílio, evidenciados e vistos por uma nova luz a partir da perspectiva de sua 

contraparte monstruosa: 

Não lhe deixeis sequer imaginar que pretendeis ter alguma autoridade sobre ele. Que ele 

saiba apenas que é fraco e que sois forte; que, em virtude de sua posição e da vossa, ele 

se acha necessariamente à vossa mercê; que ele o saiba que o aprenda, que o sinta; que 

sinta desde cedo sobre sua cabeça altiva o jugo que a natureza impõe ao homem, o 

pesado jugo da necessidade, ao qual deve dobrar-se todo ser feito; que veja essa 

necessidade nas coisas, nunca no capricho dos homens; que o freio que o segure seja a 

força e não a autoridade (ROUSSEAU apud BOTO, 2010, p. 222). 

Uma tal liberdade assim regulada não tanto pela autoridade, e sim pela força, se impregna 

na vida e no pensamento do menor cativo. No caso da pedagogia dos monstros, exigirá deste os 

mais diversos malabarismos sociais e as mais duras concessões ao segredo que partilham com 

seu captor. De Lolita, por exemplo, é exigido todo o seu poder de sedução e encenação para 

manter a aparência social de sua vida com Humbert. Flagrados por dois policiais quando estavam 

em meio a uma furiosa briga de casal, Humbert conta com a sagacidade da enteada: 

                                                           
31

 Uma abordagem consistente desse tópico exigiria um estudo aprofundado do texto e da textualidade de Rousseau, 

justificado pela própria complexidade ficcional que gira em torno do Emílio: “Há, primeiro, aqueles que se obstinam 

em buscar no Emílio um tratado prático de educação. Ora, trata-se, ao contrário, de uma ficção romanesca em que a 

reflexão pedagógica é apresentada com um herói, Emílio, de perfil muito impreciso, e um preceptor sem nome, nem 

biografia, que vivem uma série de experiências que parecem fabricadas e inventadas para ilustrar um enfoque 

particular” (SOËTARD, 2010, p. 18). 



84 

 

“Fiz com que Lô se calasse, porque ela continuava a deblaterar como se nada tivesse 

acontecido. Os policiais olharam para ela e para mim com maldosa curiosidade. De 

repente, exibindo suas covinhas, ela lhes ofertou um sorriso radiante, como jamais 

concedera a minha orquidácea virilidade; pois até certo ponto, minha Lô conseguia ter 

mais medo da lei do que eu próprio — e, quando os amáveis guardas nos perdoaram e 

humildemente partimos a trinta por hora, suas pálpebras se cerraram e tremelicaram 

numa imitação do mais completo esgotamento” (Nabokov, 2003, p. 174). 

 Um ótimo exemplo de como uma bem sucedida liberdade bem-regulada garante a 

autorreplicação da educação monstruosa: o próprio pupilo acorre para proteger seu guardião. 

Mais bem sucedida do que o adestramento de Lolita somente a afetividade inconsciente que 

Aleixo ainda dirige ao seu antigo protetor. Já completamente mudado após ter se tornado amante 

de D. Carolina, Aleixo alimentava somente aversão e ódio contra Bom Crioulo, “cheio de nojo 

por aquele animal com formas de homem, que se dizia seu amigo unicamente para o gozar” 

(Caminha, 2009, p. 112). No entanto, quando tem notícia do bilhete de Amaro, que durante todos 

aqueles meses ainda o esperava, acomete-se de uma inevitável tendência a aquiescer à antiga 

relação com o marinheiro:  

“Aleixo não quis dizer nada; mas a história do bilhete comovera-o, enchera-o de uma 

vaga melancolia: ‘— Bom-Crioulo ainda se lembrava!...’ 

Pensou em visitar o negro, talvez fosse mais prudente... 

— Que acha?  

D. Carolina reprovou: ‘— Jesus, que asneira! Isso era o mesmo que uma pessoa se atirar 

do Corcovado. Não, nunca!’” (idem, p. 135).  

 Portanto, o caráter duplo de uma “liberdade bem-regulada” confere à pedagogia dos 

monstros uma inaudita capacidade de se internalizar na subjetividade de seus cativos. Se não há, 

contextual e historicamente, uma relação direta com a pedagogia entrevista no Emílio de 

Rousseau, fica a impressão indelével de que a educação monstruosa ao menos partilha com ela o 

objetivo de uma total submissão do pupilo, não apenas nas suas atividades e brincadeiras, mas 

nos seus pensamentos e no seu corpo. Enfim, a criação de uma “segunda natureza”, voltada para 

o social e produzida por uma relação em que se misturam, de forma muitas vezes doentia, afeto e 

temor. E ao contrário do que se imagina, não é com autoridade e violência que se faz isso, mas 

com o artifício e a imaginação. O monstro veste, compra e, acima de tudo, idealiza o infante, 

para melhor dominá-lo. 
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2.3. “No mistério dos pigmentos duradouros” 

“Você fala igual a um livro, papai.” 

Lolita 

 

O princípio de uma liberdade bem-regulada pode ter sido, no mínimo, um polêmico 

lampejo genealógico ou fundador da pedagogia dos monstros, que sugeriria uma relação com a 

pedagogia tradicional. No entanto, além disso, ele esclareceu algo das reais intencionalidades e 

das estratégias subjacentes aos “educadores” de Adolfo Caminha e Vladimir Nabokov. As 

práticas escusas da educação monstruosa não apenas silenciam as crianças, mas impõem um 

complexo jogo de liberdades e limitações, que buscam um aprofundamento de seus efeitos. 

Vimos que a imposição de uma “segunda natureza” tem como consequência uma encenação ou 

um arremedo de vida social, que revela por baixo de si uma existência paralela, marcada pelo 

erotismo e pela sujeição. Mas quem disse que há encenação somente na vida social?  

A liberdade bem-regulada explica um segundo aspecto crucial da pedagogia dos 

monstros, que advém do fato de que há também, na esfera do prazer secreto, uma dose 

inequívoca de mise-en-scène. As crianças ocupam por excelência um lugar idealizado no 

imaginário dos adultos. Entram como atores principais nos seus enredos, vestem carapuças 

alheias que parecem se encaixar à perfeição. Conscientes ou não disso, as crianças representam 

as projeções eróticas de seus adoradores-algozes, sendo não só objetos sexuais, mas entidades 

figurativas de um ideal de beleza. Esse ideal, por seu turno, nunca poderia ser encenado num 

contexto de total dominação sádica, que estrangulasse seu objeto em nome de um desejo de 

tutela. Ao contrário, trata-se de um ideal intimamente ligado a uma aparência de suprema 

liberdade, o que explica que uma liberdade bem-regulada não seja apenas um mecanismo 

eficiente de dominação corporal e subjetiva, mas também uma condição de realização da 

fantasia. Ou seja, a liberdade faz parte de um amálgama complexo e contraditório das fantasias 

de dominação do monstro sobre o infante; portanto, é necessário uma certa permissividade na 

estratégia educativa ou, em melhores palavras, um investimento controlado na liberdade que 

seria o embasamento de uma concepção de infância inegavelmente ideológica.  

Uma liberdade que surgirá menos como motivação do que parte de um motivo maior: 

uma imagem da liberdade projetada no mundo infantil, submetida a uma contemplação 

embevecida que ignora seu caráter prescritivo ou arbitrário. A infância livre se encontra 

totalmente imiscuída a uma concepção de beleza e de inocência que lhe parece estar finamente 
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aderida, o que potencializa o inegável impacto sensorial e cultural de uma imagem da 

essencialidade, da divina natureza. Sem dúvida, falamos aqui da construção de um mito da 

infância: inocência, beleza e liberdade congregadas num ideal que esvanece o aspecto 

direcionado do seu discurso, impondo-se como elemento cosmicamente dado. Afinal,  

“o mito é vivido como uma fala inocente: não porque as suas intenções estejam 

escondidas (se o estivessem, não poderiam ser eficazes), mas porque elas são 

naturalizadas” (Barthes, 2003, p. 223).  

Dessa forma, a liberdade bem-regulada não caracteriza somente a prática da educação 

monstruosa, mas é sobretudo um fator estético que fundamenta a criatividade e o erotismo 

ambíguo do monstro.  

Assim, curiosamente, os monstros podem ser considerados produtores de paraísos 

artificiais. Além da sombra da perversão que paira sobre Bom Crioulo e Lolita, um dado que 

parece central nesses romances é que o monstro se caracteriza por uma profunda reverência à 

beleza. No entanto, uma beleza que, longe de ser unívoca, circunscreve um terreno bem 

característico da fantasia — uma estética do belo proliferante, que agrega fragmentos diversos da 

cultura, da literatura e da arte, mas que deixa pouco espaço para que a infância resvale do 

modelo preestabelecido. Enfim, uma liberdade bem-regulada que também fundamenta o terreno 

da imaginação, “qual Alice no país das minhas maravilhas (...)” (Nabokov, 2003, p. 276, grifo 

meu).  

É notável como essa imagem da beleza convive de perto com a violência monstruosa do 

pedófilo, sendo menos uma forma de resistência a ele (mesmo debalde), e mais um elemento 

constitutivo do desejo monstruoso. Afinal, uma visão da infância e da juventude como idílio da 

inocência, da pureza, da inconsciência e da neutralidade, constrói ao mesmo tempo um horizonte 

sedutor, de hedonismo exuberante e deleites promissores. Nesse sentido, adornar as crianças com 

características quase divinas instiga não só a reverência e o cuidado, mas o desejo de 

proximidade ou de superação da distância, que, na ótica perversa do pedófilo, traduz-se em 

dominação / violação sexual. Dessa forma, em Bom Crioulo e Lolita, um círculo dourado 

delimita o mundo narcisista infantil, dignificando-o com um aspecto quase divino que, no 

entanto, parece instigar a paixão avassaladora do monstro. 

Uma configuração certamente não isenta de conflitos, frequentemente problemática. Isso 

porque, ao contrário do que gostaríamos de acreditar, as crianças não são seres divinos. Estão 

inequivocamente sob os efeitos do “terror da história” (ELIADE, 1992), das contingências 
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mundanas e da decadência sexual. Por isso a consciência escrupulosa do monstro pedófilo antes 

do ato execrável — corromper o corpo infantil —, escrúpulos que, no entanto, vale lembrar, 

fazem parte da própria dinâmica do desejo. Bom Crioulo hesita diante da vazão de sua 

homossexualidade na relação com Aleixo, e um dos motivos disso é o consequente 

desvirtuamento do menor: 

“E agora, como é que não tinha forças para resistir aos impulsos do sangue? Como é 

que se compreendia o amor, o desejo da posse animal entre duas pessoas do mesmo 

sexo, entre dois homens? 

Tudo isto fazia-lhe confusão no espírito, baralhando ideias, repugnando os sentidos, 

revivendo escrúpulos. — É certo que ele não seria o primeiro a dar exemplo, caso o 

pequeno se resolvesse a consentir... Mas — instinto ou falta de hábito — alguma coisa 

dentro de si revoltava-se contra semelhante imoralidade que os outros de categoria 

superior praticavam quase todas as noites ali mesmo sobre o convés... Não vivera tão 

bem sem isso? Então, que diabo! não valia a pena sacrificar o grumete, uma criança... 

Quando sentisse “a necessidade”, aí estavam mulheres de todas as nações, francesas, 

inglesas, espanholas... a escolher!” (Caminha, 2009, p. 51).  

Similares, porém muito mais insidiosas que os questionamentos de Amaro, são as pílulas 

soníferas que Humbert tenta ministrar a Lolita, para que pudesse desfrutar impunemente do 

corpo da ninfeta. Com elas, não só ele superaria o problema do consentimento da menina, mas 

certamente manteria sua inocência imaculada: “(...) malgrado o fogo insaciável de meu apetite 

venéreo, eu me propunha, com a mais fervorosa devoção e cuidado, proteger a pureza daquela 

menina de doze anos” (Nabokov, 2003, p. 64). Certamente, no caso específico do pérfido 

professor Humbert, concorria para esse sentimento de cuidado a constatação de que Lolita não 

seria uma ninfeta por muito tempo
32

, exigindo em compensação a manutenção obstinada de sua 

pureza e inocência
33

. Assim, convivem de forma tensa — ou complementar, poderíamos dizer, 

num plano subliminar do desejo — a inocência, mantida a todo custo pelo risco do 

desaparecimento iminente, e o desejo incontrolável de violação dessa mesma inocência. Uma 

dubiedade que aparece de forma sintomática na palavra portuguesa utilizada para se referir às 
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 Cf. especialmente o capítulo 15, da 1ª parte; e o capítulo 3, da 2ª parte, além de constatarmos no capítulo 5 da 1ª 

parte a faixa de idade que Humbert estabelece para o surgimento da ninfeta: dos nove aos catorze anos.  
33

 Contudo, Humbert abandona esses escrúpulos após a primeira noite de amor com Dolores, em que finalmente 

descobre que a menina não era tão inocente quanto imaginava.  
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tais pílulas soníferas: um filtro, espécie de elixir ou poção mágica de efeitos eróticos, ou ainda 

elemento filtrante das impurezas, de atos moralmente condenáveis
34

.  

Essa postura dúbia diante da inocência, marcada por um jogo incessante de atração e fuga 

por parte daquele que observa, revela um dado crucial da imagem de beleza presente nos 

romances: o corpo infantil surge como fonte de êxtase sensorial, ofuscando o monstruoso 

contemplador com suas formas harmoniosas, de natureza ao mesmo tempo mundana e sagrada. 

Na base dessa experiência extática, a existência de um desejo de certa forma “mal-sublimado”, 

ou seja, um desejo de conotações transcendentais que, ao fim e ao cabo, só turbinam o 

sensualismo e a adoração pela criança. Assim, espécie de gozo sexual que adere de maneira 

singular a uma experiência puramente estética, à beira do artístico, a duplicidade da beleza 

corresponde à própria duplicidade dos afetos que suscita — cuidado e desejo, escrúpulo e 

violência, reverência e profanação —, caracterizando-se por uma complexa junção de sagrado e 

profano.  

Esse fato também determina o próprio modo de contemplação do infante, o gatilho 

sensorial da experiência extática, exigindo uma dupla estratégia de visão. Aqui, a visualidade 

detida, esmiuçada, ganha o refinamento estético do fetiche, transfigurando o corpo em forma 

plástica, a escultura viva em desejo. Ver, nesse sentido, consiste num ato simultâneo de desnudar 

e vestir: o corpo devassado é coberto de imaginação, a fantasia se funda na idealização da beleza 

física. Mito e corpo se unem para produzir cenas literárias memoráveis, que imortalizam as 

crianças — Aleixo e Dolores — como entidades dignificadas pelo poder incomensurável de 

Eros. Nessa perspectiva, mais interessante do que um comentário geral sobre o tema seria o 

recorte de duas cenas singulares, cuja intensa visualidade (tanto no plano da narrativa quanto no 

dos temas) possibilita experimentarmos literariamente o surgimento apoteótico da beleza 

suprema da infância. 

Amuado e envergonhado — como se isso não aumentasse seu poder de sedução e atração 

—, o grumete Aleixo deve satisfazer os caprichos libidinosos de Bom Crioulo, que “exigiu que 

ele ficasse nu, mas nuzinho em pelo: queria ver o corpo...” (Caminha, 2009, p. 78). É curioso 

que, nessa cena específica, o incômodo de Aleixo seja notável somente quando percebe que, não 

só à libido do negro deveria ceder, mas também à sua inequívoca vontade de mise-en-scène. Ou 
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 Tal dubiedade, no entanto, não ocorre no texto original, apesar de ainda assim verificável nas expectativas de 

Humbert com relação às pílulas. A palavra inglesa philter, pelo que consta no Oxford Dictionary of English, possui 

apenas o significado de poção amorosa: “a drink supposed to excite sexual love in the drinker”. 
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seja, parece-lhe pior estar no lugar de objeto de contemplação do que no de objeto sexual — um 

possível sinal de que a pedofilia, em Bom Crioulo, seria perversa não só pelo tratamento sexual, 

mas pela conformidade forçada do menor a um imaginário que o feminiza e o submete à fantasia 

do outro, “Porque Bom Crioulo não se contentava em possuí-lo a qualquer hora do dia ou da 

noite, queria muito mais, obrigava-o a excessos, fazia dele um escravo, uma ‘mulher-à-toa’ 

propondo quanta extravagância lhe vinha à imaginação” (idem, p. 78). 

Nesse momento específico, portanto, Aleixo parece se incomodar por assumir a posição 

de centralidade numa fantasia pessoal, instado a posar diante do outro como estátua grega, 

deixando-se à mercê da volúpia visual de Amaro. O fetichismo deste, por sua vez, busca um 

deleite eminentemente estático, em que a beleza fulgurante do jovem se eterniza pelo simples 

deixar-se estar, em esplêndida naturalidade, suspenso como o mármore das estátuas antigas. 

Sendo Aleixo praticamente uma simulação das esculturas gregas em contraposto
35

, 

reconhecemos com Amaro aquilo que sentiu Alair Gomes de forma tão pungente, quando 

fotografava nus masculinos da estatuária clássica: “Bem-aventurado sou eu, por ter tantas vezes 

adorado a elevação e a manifestação da via sagrada do mundo na carne dos jovens rapazes” (Rio 

Branco, 2009, s.p.).  

Eis o efebo: 

“Estava satisfeita a vontade de Bom Crioulo. Aleixo surgia-lhe agora em pleno e 

exuberante nudez, muito alvo, as formas roliças de calipígio ressaltando na meia sombra 

voluptuosa do aposento, na penumbra acariciadora daquele ignorado e impudico 

santuário de paixões inconfessáveis... Belo modelo de efebo que a Grécia de Vênus 

talvez imortalizasse em estrofes de ouro límpido e estátuas duma escultura sensual e 

pujante. Sodoma ressurgia agora numa triste e desolada baiúca da Rua da Misericórdia, 

onde àquela hora tudo permanecia numa doce quietação de ermo longínquo.  

— Veja logo... — murmurou o pequeno, firmando-se nos pés.  

Bom Crioulo ficou extático! A brancura láctea e maciça daquela carne tenra punha-lhe 

frêmitos no corpo, abalando-o nervosamente de um modo estranho, excitando-o como 

uma bebida forte, atraindo-o, alvoroçando-lhe o coração. Nunca vira formas de homem 

tão bem torneadas, braços assim, quadris rijos e carnudos como aqueles... Faltavam-lhe 

os seios para que Aleixo fosse uma verdadeira mulher!... Que beleza de pescoço, que 

delícia de ombros, que desespero!... 
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 O contrapposto é uma forma de representação muito comum à estatuária grega que preconiza a naturalidade da 

postura e a simetria. Caracteriza-se pela concentração do peso numa perna, com a parte relaxada do corpo em 

destaque e ligeiramente pendente para o lado oposto, como se a compensar o peso, numa postura mais dinâmica e 

fluida do corpo.  
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Dentro do negro rugiam desejos de touro ao pressentir a fêmea... Todo ele vibrava, 

demorando-se na idolatria pagã daquela nudez sensual como um fetiche diante de um 

símbolo de ouro ou como um artista diante duma obra prima. Ignorante e grosseiro, 

sentia-se, contudo, abalado até os nervos mais recônditos, até às profundezas do seu 

duplo ser moral e físico, dominado por um quase respeito cego pelo grumete que atingia 

proporções de ente sobrenatural a seus olhos de marinheiro rude. 

— Basta!... — suplicou Aleixo.  

— Não, não! Um bocadinho mais...  

Bom Crioulo tomou a vela, meio trêmulo, e, aproximando-se, continuou o exame 

atencioso do grumete, palpando-lhe as carnes, gabando-lhe o cheiro da pele, no auge da 

volúpia, no extremo da concupiscência, os olhos deitando chispas de gozo...  

— Acabou-se! — tornou Aleixo depressa, impaciente já, soprando a luz.  

Seguiu-se, então, no escuro, um ligeiro duelo de palavras gemidas à surdina, e, quando 

Bom Crioulo riscou o fósforo, ainda uma vez triunfante, mal podia ter-se em pé” 

(Caminha, 2009, p. 79-80).  

Nessa cena, a linguagem naturalista é flagrada em pleno voo imaginativo, no qual a 

ciência cede lugar à tradição literária, mais especificamente a de origem classicista, com a 

sobrevivência de motivos pagãos e gregos na descrição do corpo de Aleixo. Por outro lado, o 

talento quase parnasiano do vocabulário busca a materialização do desejo ora concupiscente ora 

devoto de Amaro, que sucumbe diante das formas exuberantes e ambíguas do jovem. Pintado 

“em estrofes de ouro límpido”, Aleixo emerge da narrativa como entidade quase suprassensível, 

concebida numa espécie de espaço etéreo entre o masculino e o feminino, entre o desejo carnal e 

a estupefação moral, chegando às raias do sublime estético. Se não se chega a esse ponto, é 

porque mais uma vez a visão e a sexualidade de Amaro retornam à espessura do físico de Aleixo 

que, no entanto, não perde seu caráter compósito, repleto de referências literárias, escultóricas e, 

inegavelmente, infantis.  

É sem dúvida notória a maneira como a “carne tenra” infantil parece combinar a dureza 

guerreira do efebo clássico com a doçura e a fragilidade da submissão dita feminina, sendo 

arrematada como “símbolo de ouro” ou “obra de arte”, diante da qual Amaro oscila entre a 

reverência abnegada e o furor sexual. As mais disparatadas referências, que revelam traços 

femininos junto a masculinos, formas de calipígio em corpo de menino, o ideal de masculinidade 

grego mesclado às formas roliças de querubim, agregam-se na imagem graciosa e bem fornida da 

criança. Vista como criatura em estado de latência, marcada por traços indecisos e tendências 

vagas, a indefinição da criança parece ser o que atrai de forma tão intensa os adultos de Bom 
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Crioulo, encarnando um ponto de inflexão entre os extremos da abstração artística e da 

carnalidade instintiva. 

Antes mesmo de Amaro, é D. Carolina que parece ter percebido esse fascínio pelo 

indefinido, pela “figura do rapazinho, rechonchuda e nédia” (Caminha, 2009, p. 119):  

“Havia no rosto imberbe e liso do grumete uns tons fugitivos de ternura virginal, o quer 

que era breve e delicado, a branca melancolia de certas flores, o recolhimento ingênuo e 

discreto de uma educanda; e era isso justamente, esse quê indefinível, essa poesia 

inocente derramada no semblante de Aleixo, que provocava a portuguesa, ferindo a 

corda sensível do seu coração abandonado e gasto” (idem, p. 117-118). 

A infância aparece num agregado de formas virginais, como a pele branca e macia, o corpo 

robusto e pequenino, a timidez de uma educanda, traços percebidos não só como atrativos 

sensuais, mas como poesia e perfeição artística da natureza. O fato de o narrador frequentemente 

afirmar que a Aleixo, praticamente, só faltava os seios para se tornar uma mulher, é menos uma 

descrição de androginia do que uma espécie de charme ou atrativo figurado no corpo e nos 

trejeitos da criança. Em que pese essa visão possuir repercussões culturais ampliadas (conforme 

vimos no capítulo 1), em Bom Crioulo a infância é retratada a partir de uma ousada concepção 

estética do corpo que alterna tons lascivos e poéticos, provocando efeitos misturados de 

concupiscência e reverência. Arrematada pela figura indecisa e perigosa de Aleixo, o infante é 

representado nesse romance como figura fragilizada e cândida, que entretanto desperta os 

instintos mais brutais de seus admiradores
36

.  

Aliás, o professor Humbert Humbert também parece ser afetado por essa paixão do 

indefinido, ao manifestar sua aversão pelo desenvolvimento pleno das mulheres — quando fala 

da primeira esposa, Valéria; das universitárias; da amiga de família Jean Farlow; da precoce 

Mona Dahl — sempre em termos pouco lisonjeiros e cheios de asco. A mãe Haze, por exemplo, 

não passava de um arremedo gasto, corpulento e decomposto da pequena Haze, em função de 

uma semelhança hereditária nada satisfatória para Humbert: 

“Assim, tratei de dar algumas olhadas furtivas por sobre as sebes dos anos, através de 

pálidas vidraças. Mas quando, por força de carícias pateticamente ardentes e 

ingenuamente lascivas, a Charlotte de nobres mamilos e coxas maciças me preparava 
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 Nesse sentido, é interessante notar que Amaro e D. Carolina são retratados no mais tradicional estilo naturalista: o 

erotismo exacerbado de características animalizadas (ele como um touro indomável, ela como vaca no cio, animais 

que defloram o pobre grumete), e as mesmas pretensões “educativas”, conforme vimos no subcapítulo 2.2. Em 

contrapartida, as descrições dos afetos e atitudes de Aleixo são muito mais matizadas, sem as cores fortes com que o 

naturalismo pinta seus protagonistas, configurando realmente um modelo de inocência.  
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para o desempenho de meu dever noturno, era ainda um rastro de ninfeta que eu 

procurava captar em desespero, enquanto me lançava, ganindo, através da vegetação 

rasteira de sombrias florestas em decomposição” (Nabokov, 2003, p. 78). 

Em contrapartida, Humbert encontra no andar largado e displicente de Lolita, no corpo 

diminuto e delgado, nos quadris estreitos e nas roupas largas de garoto, a redenção de seus 

sentidos. Não tanto um caráter de androginia, mas uma feminilidade pubescente, entre menina e 

mulher, criança e prostituta, os traços de Lolita tornam a indefinição a grande marca da ninfeta: 

“certas características misteriosas, a graça preternatural, o charme imponderável, volúvel, 

insidioso e perturbador que distingue a ninfeta das meninas de sua idade” (idem, p. 18). Dessa 

forma, Humbert a seu modo também acredita na graça infinita desse estágio indiscernível do 

corpo e da sexualidade, admirando precisamente aquela característica que será a sua maldição: a 

ambiguidade e a incerteza de uma criança algumas vezes meiga, em outras perversa, mas sempre 

insondável. 

 No entanto, ao contrário da fantasia estática de Bom Crioulo, a narrativa de Humbert é 

filtrada pelo olhar cinematográfico, uma vez que ele revive na memória um jogo de tênis que 

desejava profundamente ter filmado, imortalizando as evoluções em quadra da pequena Dolores. 

Trata-se de uma fantasia eminentemente dinâmica, de gozo quase estético no flagrante preciso de 

um movimento perfeito. Seria menos uma fantasia de pujança muscular e ergonômica do que a 

graça despretensiosa e demorada de uma coreografia inconsciente e cotidiana, “Simplesmente 

dinâmica. Não levando a coisa muito a sério” (idem, p. 121). Humbert se admira da languidez de 

Lolita com relação à vitória, jactando-se a menina na alegria da pura performance, o esporte 

reduzido a joguete. No olhar embevecido e cauteloso de Humbert, desejo e observação 

minuciosa concorrem para uma das cenas mais comentadas de Lolita, em que a beleza da ninfeta 

surge no seu maior esplendor, capturada em pequenos, precisos e múltiplos recortes.  

 Eis a ninfeta “simplesmente dinâmica”: 

“Apesar de sua idade avançada, ela era mais ninfeta do que nunca, com seus membros 

cor de damasco, ao vestir aquelas roupas de tênis de corte infantil! Senhores alados! 

Nenhum além é aceitável se não a incluir tal como a vi naquele dia, numa estação de 

veraneio entre Snow e Elphinstone, quanto tudo era perfeito: os calções brancos e largos 

de menino, a cintura delgada, a barriguinha também cor de damasco, a frente-única 

branca cujas alças lhe cingiam o pescoço e terminavam num nó bamboleante, deixando 

nuas as jovens e adoráveis omoplatas adamascadas que me tiravam o fôlego, com 

aquela pubescência e aqueles ossos delicadamente cinzelados, e as costas acetinadas que 
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se afinavam a caminho da cintura. Seu boné tinha uma pala branca. A raquete me 

custara uma pequena fortuna. Idiota, três vezes idiota! Eu poderia tê-la filmado! E agora 

a teria comigo, diante de meus olhos, na sala escura de minha dor e de meu desespero! 

Antes de iniciar o movimento do saque, ela costumava imobilizar-se, descontraindo-se 

por um ou dois compassos de tempo forrado de branco, e frequentemente quicava a bola 

algumas vezes ou raspava de leve o pé no chão, sempre sem pressa, sempre desatenta 

com relação à contagem, sempre alegre — como tão raramente o era na vida sombria 

que levava fora das quadras. Tanto quanto eu imagine, seu tênis era o ponto mais alto a 

que pode chegar a arte do faz de conta de uma jovem criatura, embora para ela, estou 

certo, tudo aquilo correspondesse à geometria da mais comezinha realidade.  

A imaculada clareza de todos os seus movimentos tinha uma contrapartida acústica no 

som puro e vibrante de cada batida. Ao penetrar na aura de seu controle, a bola de 

alguma forma se tornava mais branca, sua resiliência mais rica, e o instrumento de 

precisão que Lô aplicava sobre ela parecia infinitamente preênsil e incisivo no momento 

do contato envolvente. Na verdade, seu estilo era uma imitação absolutamente perfeita 

do melhor tênis — sem quaisquer fins utilitários. (...) Lembro que, ao vê-la jogar pela 

primeira vez, senti-me engolfado por uma convulsão quase dolorosa de plenitude 

estética. Minha Lolita tinha um jeito especial de dobrar e erguer o joelho esquerdo no 

início do amplo e elástico ciclo de seu saque, quando então se formava e pairava sob o 

sol por um segundo uma teia vital de equilíbrio entre a ponta do pé de apoio, a prístina 

axila, o braço luzidio e a raquete puxada bem para trás — e ela sorria com dentes 

cintilantes para o pequeno globo suspenso lá em cima, no zênite do tênue e poderoso 

cosmo por ela criado com o único propósito de abatê-lo de um golpe límpido e 

ressonante de seu dourado chicote” (idem, p. 234-235).  

 Aparentemente sem fins utilitários — a não ser o atendimento à sensualidade de Humbert 

—, o jogo de Lolita se presta à exibição, cheia de closes e panorâmicas especulativas, de 

movimentos e coreografias completamente alheios ao olhar do pedófilo. Nesse sentido, dar-se-ia 

mais um passo na contemplação do infante: enquanto Aleixo, envergonhado, é colocado quase 

que de forma autoritária no pedestal pelo contemplador, em Lolita este recua na sua interioridade 

para observar uma criança completamente distraída de sua presença. Portanto, Humbert talvez 

realize, nessa cena específica, uma postura que aparentemente sintetiza, ou até mesmo resolve, o 

problema da duplicidade da beleza e da paixão pela infância: o pedófilo, para nosso alívio, sai 

completamente de cena, deixando o menor no narcisismo inconsciente da inocência. No entanto, 

mesmo no olhar distante, é certo que permanece o sensualismo voyeurista e o olhar vertiginoso 
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sobre o corpo infantil, cobiçando a inocência de uma distância supostamente segura — ou ainda 

mais perigosa, pois prenhe de realizações sexuais imaginárias e subliminares.  

 Nesse momento, a despeito do recuo da figura do pedófilo (ou talvez exatamente por 

isso), os poderes de sedução quase sobrenaturais da ninfeta se replicam no espaço e nos objetos 

ao redor. Se o encanto de Aleixo se configura na unidade estática do seu corpo, a imagem da 

ninfa se amplia em movimentos concêntricos rumo a horizontes especulativos: dos closes em 

cada detalhe do corpo e em cada dobra da roupa, parte-se para vastas panorâmicas imaginativas 

que dão contornos cósmicos à beleza mítica da infância. As cores ao redor da criança se tornam 

mais vivazes, a bola durante o saque se torna o zênite de um cosmo pessoal e singular, o 

movimento do corpo é acompanhado de sonoridades ritmadas que reverberam a harmonia do 

conjunto — tudo contribuindo para “uma convulsão quase dolorosa de plenitude estética”. 

Apesar da predominância de um tom sublimado, de um erotismo artisticamente difuso, o uso da 

palavra “convulsão” não é inocente: o alto grau de idealização estética recobre a intensa 

comoção física de Humbert, que, como Amaro, acaba por também aliar prazer sensorial com 

deleite estético, principalmente se levarmos em conta outras passagens da obra. Aqui, a beleza 

também surge como um complexo jogo entre prazeres baixos e altos, por uma estetização 

constante da excitação sexual.  

 Além disso, cabe ressaltar ainda mais um ponto em comum entre as imagens de beleza de 

Amaro e Humbert: como esculturas (Aleixo em sentido quase estrito, e Dolores num sentido 

lato), ambas começam e terminam por obra de seus criadores, pelo olhar que inequivocamente 

recobre o corpo da criança de projeções alheias, externas ao mundo da infância. “Em vez de ser o 

duplo de si mesmo, o corpo esculpido é sobretudo a expressão soberana de uma alteridade 

composta até a quintessência das intenções de seu autor” (Jeudy, 2002, p. 30). Nesse sentido, 

essas projeções estão emparelhadas à educação monstruosa, pois representam maneiras de 

apropriação e dominação da criança, silenciando e intimando o infante a participar de contextos 

artificiais criados sob medida para ele, mas a partir de parâmetros outros, sem chance de 

escapatória.  

Tal aspecto mandatório resvala para um desdobramento ainda mais problemático do ato 

de esculpir uma imagem infantil de beleza. Afinal, “Há, parece, uma diferença considerável entre 

o fato de tratar o corpo do Outro como uma escultura ou de considerá-lo como uma boneca que 

se pode vestir e despir” (Jeudy, 2002, p. 14). Nessa perspectiva, repensando o que foi dito até 
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aqui, cabe perguntar: Aleixo e Dolores são imagens gloriosas de um paraíso nostálgico esquecido 

por todos nós (exceto pelos monstros), ou são apenas fantoches nas mãos de adultos? São antigos 

mitos reavivados pela imaginação literária (e monstruosa) ou bonecos fabricados para o prazer 

consumidor? Independentemente da resposta, o certo é que em nenhuma das alternativas 

encontramos uma saída de acesso para o que é, de fato, a infância. Presenciamos apenas 

modulações de uma mesma história ou fantasia externa, que ronda esse delicado e inusitado 

enigma da “fofura” infantil, da inocência paradisíaca.  

Adiante, veremos que não será o caso de procurar uma verdade por baixo da beleza, ou 

ainda uma versão mais verdadeira do infantil. De fato, as crianças de Adolfo Caminha e 

Vladimir Nabokov talvez contribuam para essa idealização da beleza, pois é inegável que sabem 

do encanto que provocam nos adultos. Porém, tristes serão aqueles que se deixarem cair nos 

meandros ofuscantes desse encanto. Tristes serão os monstros que caírem na armadilha daquilo 

que, para as crianças, não passa de uma brincadeira. Afinal, as crianças estão sempre fazendo de 

conta. Elas estão sempre representando, o que lhes dá uma liberdade inesperada de experimentar 

outros modos de vida, às vezes extremos e espantosos, à revelia e para o espanto de seus 

educadores. Da mesma forma que podem abrir os portões do paraíso, elas também podem 

desencadear tormentosas pirraças e dramáticas traições.  

  

2.4. Pirraças e traições: uma outra pedagogia 

“Acabou-se!” 

Aleixo 

 

Em 2004, a especialista em crianças Jo Frost estreia o conhecido reality show 

Supernanny, no qual a intrépida babá ensina pais desesperados a domar filhos desfigurados pela 

anomia paterna e pela criação caótica. Através de tabelas lúdicas, atividades educativas e apoio 

psicológico aos pais fragilizados, além de um inegável rigor disciplinador e behaviorista, a 

superbabá retoma o controle da casa e o coloca na mão dos pais recém-libertos da tirania infantil. 

O sucesso de Jo Frost responde a um movimento social mais ou menos verificável de alerta para 

a perda de controle da sociedade sobre suas crianças. Nesse contexto, a ação triunfante da babá 

coroa um momento em que a ordem e a disciplina prevalecem para o bem da sociedade — e da 

saúde mental tanto das crianças quanto dos torturados pais. 
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Porém, é interessante como, em cada episódio do programa — uma espécie de alegoria 

(revestida de caso clínico-psicológico) da planificação, do controle e da atitude de firmeza 

perante a soberania infantil —, existe um inegável fator sensacionalista que virou o chamariz da 

atração televisiva: as cenas dramáticas de agressões físicas, caretas monstruosas, xingamentos de 

baixo calão, em que as crianças aparecem como seres intratáveis e repugnantes. O fluxo editado 

de imagens desses pequenos demônios, no início de cada programa, monta um quadro 

desesperador da infância que parece demandar uma ação repressiva conjunta e imediata, liderada 

pela simultaneamente rígida e doce Jo Frost. 

Para além das implicações sociais e pedagógicas do programa, chamo a atenção para o 

nosso olhar diante dos pequenos demônios que escravizam e infernizam a vida de seus pais. Jo 

Frost trata de exorcizar essas pequenas criaturas e colocá-las na direção de um crescimento 

saudável, retomando a inocência e a doçura perdidas. No entanto, as imagens diabólicas 

retornam sempre a cada novo episódio, puxando-nos para a tela, em que sempre novas e sempre 

iguais crianças continuam socando, xingando e se contorcendo em ataques histéricos 

exasperantes, à espera da diligente e implacável superbabá. 

Testemunhamos, talvez, com esse programa de tevê, um outro lado da infância, que 

parece tão magnético quanto o mundo beatífico que contemplamos no subcapítulo anterior. 

Talvez esses dois universos nem sejam tão díspares assim. Afinal, “Não há nada mais atrozmente 

cruel do que uma criança adorada” (Nabokov, 2003, p. 169). A veneração da criança 

frequentemente pode revelar um ser voluntarioso, narcísico, caracterizado psicanaliticamente 

pelo caráter perverso polimorfo. Traços que a idealização da beleza busca apagar, mas que 

teimam em aparecer mesmo nas mais meigas e delicadas crianças. Nem precisaríamos das obras 

de Nabokov e de Caminha para perceber o que o senso comum poderia facilmente admitir: a 

mistura entre mimado e mimoso pode ser fatal.  

Procuro, no entanto, trazer à tona esse lado odiento e assustador da criança como uma 

forma de resistência à educação, seja ela monstruosa ou não. O infante que esperneia e se 

contorce está tentando fugir à dominação dos adultos; a criança que mente está arranjando 

maneiras de contornar os empecilhos ao seu soberano princípio de prazer. Em ambos os casos, a 

infância tenta resistir ao controle de seus afetos desmesurados, de seus desejos peculiares, de seu 

voluntarismo insondável. Assim, mesmo frente à educação monstruosa, com sua moral ambígua, 

a sexualização implacável e a estetização idealizadora — estratégias que inequivocamente 
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paralisam o corpo e a subjetividade infantis —, a criança procura maneiras de seguir seus 

próprios desígnios, seja por meio da dissimulação, seja por meio da indisciplina.  

A adoração de Humbert pela sua enteada não significava desconhecer o fato de que ela 

podia ser, quando quisesse, uma pequena intratável: “Um misto de ingenuidade e hipocrisia, de 

encanto e vulgaridade, de amuos sombrios e róseas gargalhadas, Lolita, quando lhe dava na 

telha, podia ser uma pirralha extraordinariamente exasperante” (Nabokov, 2003, p. 150). De fato, 

Dolores não deixa barato o despotismo da educação monstruosa, mostrando os dissabores e as 

frustrações de se tentar capturar uma ninfeta. O humor sombrio e os afetos tempestuosos eram 

somente a ponta do iceberg da sua inacessibilidade, tornando às vezes inútil qualquer tipo de 

recompensa: 

“Lô me agraciou com uma daquelas suas arengas furiosas em que súplicas e insultos, 

afirmações agressivas e retratações ambíguas, a vulgaridade malévola e o desespero 

infantil se entrelaçavam num exasperante arremedo de lógica (...)” (idem, p. 174). 

No calor do momento, a petulância e as mentiras de Lolita conseguem até mesmo 

despertar a fúria de Humbert:  

“‘Antes de mais nada, trate de ir lá para cima’, gritei também, ao mesmo tempo que a 

puxava para fora da poltrona. A partir daí, deixei de conter minha voz e nos pusemos a 

gritar um para o outro. Ela me disse coisa impublicáveis. Disse que me odiava. Fez 

caretas medonhas para mim, enchendo as bochechas de ar e depois soprando de um 

golpe, com um som diabólico. Disse que eu tentara violá-la várias vezes enquanto era 

inquilino de sua mãe. Que tinha a certeza de que eu a havia matado. Que dormiria com o 

primeiro sujeito que lhe pedisse e que não havia nada que eu pudesse fazer para 

impedir. Eu disse que ela precisava subir e me mostrar todos os seus esconderijos. Foi 

uma cena estridente e execrável” (idem, p. 208). 

Contudo, não são apenas as pirraças e os gritos que podem caracterizar a resistência à 

autoridade monstruosa. Na verdade, a revolta polida ou até mesmo silenciosa pode ser um ato de 

defesa. Para além dos humores estridentes, o temperamento de Lolita, ao longo da narrativa, 

passa a desenvolver modulações mais insidiosas e calculadas, a partir do momento em que o 

teatro entra na sua vida e que o crescimento natural lhe confere formas não mais tão infantis. O 

primeiro representou uma mudança estratégica no comportamento, já o último, uma 

metamorfose muitas vezes monstruosa aos olhos do padrasto. 

O teatro é uma referência constante na narrativa, uma vez que é a partir da teatralidade 

que Lolita vai aos poucos conquistando a própria autonomia, desvencilhando-se gradativamente 
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do seu algoz. Não apenas a paixão pela ribalta e pelo dramaturgo Clare Quilty — o único homem 

que de fato amou, afirma ela, no final do romance — assinalam a pertinência do teatro nesse 

processo de emancipação: somente depois da temporada em Beardsley, fazendo parte das aulas 

de arte dramática, é que Lolita propõe a Humbert que façam uma segunda viagem. Afetando uma 

reconciliação depois de uma violenta briga, a segunda viagem do casal é completamente 

diferente da primeira: agora é Dolores quem conduz o caminho, com a dissimulação teatral de 

suas reais intenções. Os ataques e as birras são substituídos pelo caráter mais brando que “sorria 

inocentemente para mim ou para nada” (idem, p. 246). Será por meio dessa consciência maior da 

teatralidade de seus atos, como forma de escapar à presença impregnante de Humbert, que Lolita 

dará o golpe final: a fuga com Clare Quilty sem deixar rastros ao desgraçado padrasto. 

A teatralidade é somente uma forma de pensar a característica fundadora de uma das 

maiores personagens da literatura. Dolores Haze sem dúvida é o epítome da ambiguidade e da 

sedução enigmática, imortalizados pelo charme indecifrável da ninfeta. No entanto, procuro 

ressaltar o elemento teatral como uma forma deliberada de resistência à educação monstruosa, 

tendo em vista a importância da encenação para a fuga e para a independência de Lolita. Mesmo 

que ela tenha partido para um destino talvez pior com Clare Quilty, certamente ela o fez por 

vontade própria, movida pela sua própria paixão pelo teatro e pelo amor ao dramaturgo
37

. Nesse 

sentido, o teatro foi uma forma de se esgueirar por entre as duras condições da educação 

monstruosa, fato que não passa despercebido por Humbert:  

“Ao consentir que Lolita estudasse teatro, eu havia também permitido, na minha 

cândida tolice, que ela cultivasse a arte da perfídia. Compreendia agora que não tinha 

sido apenas uma questão de saber qual o conflito básico em Hedda Gabler, quais os 

momentos culminantes em Amor sob as tílias ou como analisar o clima emocional 

prevalecente em O jardim das cerejeiras; tratava-se simplesmente de aprender a trair-

me. Deplorava os exercícios de simulação sensual que tão frequentemente a vira praticar 

em nossa sala de visitas de Beardsley, observando-a de algum ponto estratégico 

enquanto ela, como se fosse uma paciente hipnotizada ou a sacerdotisa num ritual 

místico, apresentava versões sofisticadas do faz de conta infantil (...)” (idem, p. 233).  

Além da dissimulação, a pedagogia dos monstros enfrenta um outro problema: as 

crianças vão escapando aos poucos da tutela do monstro por um processo de crescimento natural. 

                                                           
37

 No capítulo XVIII, 2ª parte, durante a segunda viagem do casal, Humbert, sem o saber, leva Dolores para assistir a 

uma das peças de Quilty, o que provavelmente fora arquitetado pela pequena. Nessa ocasião, presenciamos o 

impacto estético que a peça parece ter surtido em Dolores, o que explica em parte o fascínio pelo teatro e a paixão 

por Clare Quilty. 
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É com certo asco que Humbert descreve os momentos de lucidez em que percebia que sua Lolita 

poderia não ser mais a pequenina ninfeta que tanto amara: 

“(...) percebi de repente, com uma doentia sensação de náusea, quanto ela havia mudado 

desde que a tinha visto pela primeira vez dois anos antes. Ou isso tinha ocorrido durante 

aquelas duas últimas semanas? Tendresse? Ora, esse mito já fora pelos ares havia muito 

tempo. Lá estava ela, sentada, no ponto focal de minha ira incandescente. Varrida a 

neblina de toda minha concupiscência, só restava aquela terrível lucidez. Ah, como ela 

estava mudada! Sua tez parecia-se agora com a de qualquer ginasiana vulgar e 

negligente que, com dedos sujos, aplica num rosto que nem ao menos foi lavado os 

cosméticos compartilhados por várias colegas, sem se importar com as texturas 

poluídas, as epidermes pustulentas que entram em contato com sua próprias cútis. E 

quão tenra havia sido outrora aquela pele de pêssego, regada a lágrimas, quando, 

brincalhão, eu rolava sobre o joelho sua cabeça desgrenhada! Um rubor grosseiro 

substituíra aquela cândida fluorescência” (idem, p. 207). 

O crescimento é acompanhado de características quase monstruosas, como se o feitiço 

tivesse sido revertido: a criança, antes corrompida pelo culpado monstro, agora lhe devolve 

perfidamente o troco, adquirindo caracteres estranhamente monstruosos, tanto mais intoleráveis 

por serem resultado de um processo irreversível. A propósito, num plano geral da narrativa, 

pode-se dizer que até o capítulo três da segunda parte, que logo antecede a estada dos 

personagens em Beardsley (e das aulas de teatro), Lolita permanece cativa e adoravelmente 

arisca em relação ao domínio de Humbert. Contudo, a partir daí, essa tendência sofre um ponto 

de viragem: Dolores passa frequentemente a ser referida metaforicamente com elementos 

subitamente monstruosos, como em “Pobre criança de olhar feroz” (idem, p. 187), ou “Com tuas 

pequenas garras, Lolita” (idem, p. 168), ou ainda nas citações anteriores que a mostram tendo 

acessos desfiguradores. Nesse sentido, a Humbert começa a se tornar possível, com um pouco 

mais de clareza, 

“separar a dose de inferno e a dose de céu que existem naquele mundo estranho, terrível, 

enlouquecedor, que é o amor por uma ninfeta. A bestialidade e a beleza se encontraram 

num determinado ponto — e é essa fronteira que eu desejo fixar, mas sinto que meu 

esforço é totalmente vão. Por quê?” (idem, p. 137).  

Seria totalmente vão por uma série de razões, mas gostaria de chamar atenção 

principalmente para a resistência que os escândalos pueris, a teatralidade ou o inevitável 

crescimento representam para a educação monstruosa. Eles seriam recursos de blindagem 

subjetiva e corporal do menor, que primam por devolver ao monstro uma própria dose de sua 
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monstruosidade. As crianças ferozes, bestiais ou simplesmente malcriadas representam nesse 

contexto a face obscura do ideal de beleza, como uma outra e imprevisível face da moeda, que 

subitamente ataca quando menos se espera: do nada, assalta-nos o ataque de nervos, a crueldade 

afetada ou a mentira deslavada; ou, ainda, a mera constatação de que eles sempre crescem 

rápido, muito rápido.  

No caso de Lolita, esse lado obscuro da beleza fulgurante da ninfeta é decorrente da 

ambiguidade constitutiva que desde o início da narrativa Humbert detectou na sua enteada. De 

certa maneira, as memórias de Humbert sempre estão a preparar seu leitor para o pior: 

“Mas, por trás da beatitude efervescente, sombras perplexas debatiam intensamente — e 

o que lamento hoje não é lhes ter prestado a menor atenção! Senhores membros do 

gênero humano, ouçam bem! Eu deveria ter compreendido que Lolita já havia 

demonstrado ser bem diferente da inocente Annabel [namorada de infância de 

Humbert], e que o veneno nínfico que ressumava de cada poro da infeliz criança que eu 

preparara para meu secreto deleite tornaria o segredo impossível, e letal o deleite. 

Deveria ter entendido (pelos sinais que me fazia quem sabe a verdadeira criança Lolita, 

quem sabe algum esquálido anjo a suas costas) que do tão aguardado êxtase resultariam 

apenas sofrimento e horror. Ah, alados senhores membros do júri!” (idem, p. 126-127).  

Assim, a despeito da impregnante educação monstruosa, fica claro que Lolita sempre 

resguardou seu mistério, uma vez que já possuía todas as armas da duplicidade que constituem o 

feitiço da ninfeta. Isso de certa forma torna previsível o potencial monstruoso da sua 

sensualidade enigmática, vide os vaticínios trágicos que permeiam todo o romance e o 

reconhecimento constante de Humbert da dor e da delícia de se amar uma ninfeta. Porém, 

poderíamos dizer o mesmo de Amaro e do angelical Aleixo? A traição a Bom Crioulo já é o 

suficiente para considerarmos a monstruosidade do pequeno? O certo é que, se há algum 

vaticínio do destino trágico da história, este sempre se refere ao furor vingativo do implacável 

Bom Crioulo, sempre temido por Aleixo e D. Carolina, fato que na verdade confirma a solidez 

da educação monstruosa. Por outro lado, a traição se deu pelo fato de o pobre Aleixo cair nas 

garras de outro educador, D. Carolina, que partilhava com Amaro os mesmo planos de 

dominação sobre o corpo do menino. O grumete, nesse sentido, talvez tenha simplesmente 

desejado uma vida melhor que a proporcionada por Amaro, buscando na portuguesa uma relação 

de concubinato mais vantajosa, para longe da fúria e da dominação de Bom Crioulo.  

Nestes termos, o caso de Aleixo parece ser muito mais simples que o de Lolita, e 

poderíamos até mesmo absolvê-lo da traição e, em consequência, da monstruosidade que 
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inequivocamente atribuímos à ninfeta. Contudo, uma análise e uma reflexão mais profundas 

podem indicar que Aleixo pode ser tão ou mais perigoso que a menina, uma vez que o seu 

caráter enigmático pode ser ainda mais traiçoeiro do que os trejeitos zombeteiros de Dolores. Ao 

passo que a narrativa caudalosa de Humbert é pródiga em passagens que retratam a duplicidade 

diabólica de Lolita, a curta história de Adolfo Caminha dedica a Aleixo momentos pontuais e 

densos de sentido, a partir dos quais podemos, contudo, tirar algumas conclusões.  

A primeira delas é a dificuldade de acessarmos a sexualidade do grumete. Ele cede aos 

caprichos de Bom Crioulo e aos de D. Carolina, sem manifestar plenamente o seu desejo. Na 

verdade, seus instintos “de novilho” são espicaçados pelo outro, como se dependessem do tipo 

do sedutor. De uma maneira geral, é movido por uma sensualidade vaga, sem os arroubos ferozes 

da fisiologia dos adultos: entrega-se a Amaro com uma “uma vaga distensão dos nervos, um 

prurido de passividade” (Caminha, 2009, p. 63), e se deixa seduzir, com D. Carolina, por “um 

calorzinho especial, um brando enleio da alma, uma vaga e deliciosa canseira no fundo do ser, 

um esquisito bem-estar” (idem, p. 93).  

Aleixo, nesse processo, se deixa moldar pelas determinações eróticas de seus algozes. 

Quando está com Bom Crioulo, o grumete sonha com uma vida diferente, na qual  

“Podia encontrar algum homem de posição, de dinheiro: já agora estava acostumado 

“àquilo”... O próprio Bom-Crioulo dissera que não se reparavam essas coisas no Rio de 

Janeiro. Sim, que podia ele esperar de Bom-Crioulo? Nada, e, no entanto, estava 

sacrificando a saúde, o corpo, a mocidade... Ora, não valia a pena!” (idem, p. 87).  

 

No entanto, com D. Carolina, ele se desloca do regime de efebia, que antes lhe parecia uma 

tendência inescapável, e passa a incorporar um papel sexual diferente. Com a portuguesa, ele 

reina absoluto como o homem da casa, exigindo que ela terminasse o caso antigo que mantinha 

com o açougueiro, havendo até mesmo ocasião em que, qual um marido traído, “corria o olhar 

móveis, na cama, pelo quarto e pela sala, como quem procurava descobrir vestígios de 

infidelidade” (idem, p. 134). 

Essa oscilação de caráter sugere a extrema maleabilidade de Aleixo, que se adequa ao 

modo amoroso do seu parceiro. O tratamento da sexualidade, tão despudoradamente naturalista 

para com os adultos, se recolhe para a interioridade enigmática desse jovem personagem, cujo 

erotismo difuso se manifesta mais objetivamente apenas quando instado pelo sedutor:  



102 

 

Bateu a porta e começou a se despir a toda pressa, diante de Aleixo, enquanto ele 

deixava-se estar imóvel, muito admirado para essa mulher-homem que o queria deflorar 

ali assim, torpemente como um animal. (...) Mas Aleixo sabia, por Bom-Crioulo, até 

onde chega a animalidade humana, e, passando o primeiro momento de surpresa, sentiu 

que também era feito de carne e osso, como o negro e D. Carolina: — Valia a pena 

decerto uma noite como aquela!” (idem, p. 94).  

Portanto, da mesma maneira que Lolita, a sexualidade de Aleixo se coloca como questão 

insondável, diante da qual não se sabe ao certo se o garoto é movido por interesse, por afeição ou 

simplesmente pelo prazer. Ele afeta ares de marido traído e possessivo com D. Carolina, apesar 

de o narrador asseverar que, não fosse a mensalidade do açougueiro obtida pela portuguesa, que 

assim podia sustentar o grumete, o relacionamento entre D. Carolina e Aleixo não iria adiante 

(idem, p. 130). Por outro lado, mesmo manifestando a aversão ao negro Amaro, Aleixo não deixa 

de se comover com o bilhete escrito por ele do hospital da Marinha
38

, num gesto que o fez 

relembrar do ano em que ele e Bom Crioulo viveram juntos e felizes. Dessa forma, a 

interioridade de Aleixo que o narrador onisciente nos mostra pouco esclarece suas reais 

motivações, erguendo uma barreira de contradição que reveste os sentimentos do belo grumete, e 

o promove como o personagem mais enigmático de Bom Crioulo.  

Sem dar gritos ou expelir insultos, apenas com gracejos zombeteiros ou lisonjeiros 

(dependendo da ocasião), a indefinição sexual de Aleixo é em si um verdadeiro fator de 

resistência à educação monstruosa. Os seus atos e atitudes permitem um espaço especulativo ou 

interpretativo muito mais restrito do que a narrativa de Lolita, e talvez seja por isso mesmo que o 

seu voluntarismo ou suas motivações ganhem uma gratuidade muito mais enigmática. Assim, o 

grumete não tanto se revolta contra a pedagogia dos monstros, mas se esgueira pelas suas frestas, 

aproveitando-se das benesses e contornando as exigências, sempre “muito acessível a tudo 

quanto fosse carinho” (idem, p. 81). Nesse sentido, é importante ressaltar que em nenhum 

momento Aleixo planeja estabelecer algum tipo de relação que não seja o concubinato, 

continuando assim a usufruir sempre das vantagens de ser um rapazinho bem cuidado e mantido. 

Seja na relação com Amaro ou D. Carolina, ou na pretensão de conquistar um “padrinho” 

endinheirado, além do carinho de todos na corveta, desde os marujos até os comandantes — o 

garoto parece ser consciente das simpatias que desperta:  

“Aleixo criou ânimo, e daí a pouco voltava muito satisfeito, risonho, dando pinchos. 

                                                           
38

 Conforme vimos no final do subcapítulo 2.2. 
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— Não havia nada como a gente ser um menino bonito! Até os oficiais gostavam... 

Bom-Crioulo é que não gostou da pilhéria. Ferrou o olhar no pequeno — hum! hum! — 

como para o fulminar. Mas o grumete corrigiu prontamente: — Brincadeira, menino, 

brincadeira... pois não se podia brincar?” (idem, p. 70).  

Para o monstro, não, não se podia brincar. De fato, para os educadores — Amaro e D. 

Carolina —, tratava-se de manter o pequeno amásio para sempre sob seus cuidados, 

satisfazendo-lhes os desejos. A imagem de beleza que criaram para Aleixo fundamenta uma 

ilusão imutável da inocência, com o grumete respondendo a cada uma de suas projeções, 

realizando todas as suas fantasias, sempre se adequando perfeitamente aos ideais do outro. Mas 

talvez seja precisamente isso que cause uma ruptura interna no edifício da educação monstruosa: 

o aspecto quase metamórfico de Aleixo se torna uma ameaça, pois, em constante mutação, o 

infante se mostra permanentemente traidor de si e dos outros, extremamente sedutor e infiel por 

excelência.  

Dedicando uma obediência virginal a Amaro, ou sendo uma caricatura de filho-marido 

para D. Carolina, Aleixo mostra toda a maleabilidade que a imagem da infância comporta. 

Virgem efeminado, pequeno garanhão, sempre um abençoado querubim, o garoto se coloca 

como ser metamórfico que nunca assumiria uma forma única e estável. De certa maneira, essa 

característica o liga profundamente à igualmente metamórfica e teatral Lolita, que também vai 

mostrando ao longo do romance de Nabokov diferentes facetas da sua irreverência sombria, 

sempre um passo à frente do controle monstruoso de Humbert. Porém, enquanto Humbert nos 

apresenta uma Lolita que dispõe de todas as armas cênicas da dissimulação, mostrando ao leitor, 

de antemão, todas as cartas do jogo infantil, o narrador de Bom Crioulo apenas expõe o 

desdobramento aparentemente natural da inocência de Aleixo. A tal ponto que, através do olhar 

de Amaro, somente vemos “crescer a seu lado o Aleixo, assistindo-lhe o desenvolvimento 

prematuro de certos órgãos, o desabrochar da segunda idade, como quem estuda a evolução de 

uma flor curiosa” (idem, p. 83); e com D. Carolina, constatando surpresos que Aleixo  

“Estava gordo, forte, sadio, muito mais homem, apesar da pouca idade que tinha, os 

músculos desenvolvidos como os de uma acrobata, o olhar azul penetrante, o rosto largo 

e queimado. Em pouco tempo adquirira uma expressão admirável de robustez física, 

tornando-se ainda mais belo e querido” (Caminha, 2009, p. 128). 

Assim, as metamorfoses de Aleixo são tratadas de maneira muito mais sutil do que as de 

Lolita, mas essa diferença não afeta o elemento de resistência dessas crianças metamorficamente 
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belas. A metamorfose realimenta inclusive o elemento “demoníaco” de Aleixo e Dolores, 

pintados como seres quase divinos que não raro descortinam abismos em sua formosa aparência, 

provocando abalos na pedagogia dos monstros. Nessa perspectiva, a perigosa ninfeta já foi 

mostrada no seu lado mais monstruoso, provocando a desgraça do patético e apaixonado 

professor Humbert. Mas a Aleixo também não faltará a sua própria dose de monstruosidade.  

De fato, o pequeno marujo levou Amaro ao extremo da paixão, descortinando-lhe 

experiências eróticas intensas, que corroeram o caráter, o corpo e a sanidade do Bom Crioulo: 

“A figura do rapazinho, rechonchuda e nédia, esvoaçava-lhe na imaginação 

provocadoramente, seduzindo-o, arrastando-o para um mundo de gozos, para uma 

atmosfera de lubricidade, para o silêncio misterioso de uma existência devotada ao amor 

clandestino, ao regalo soberano da carne, a todos os delírios de uma paixão que chegava 

à loucura” (idem, p. 119).   

Por outro lado, Amaro não foi o único a perecer da vertigem provocada pelo efebo. D. 

Carolina também foi vítima do seu feitiço: 

“O olhar azul de Aleixo tinha sobre ela um poder maravilhoso, uma fascinação 

irresistível: penetrava o fundo de sua alma, dominando-a, transformando-a num pobre 

animal sem vontade, queimando-a como uma brasa ardente, impelindo-a para todos os 

sacrifícios... Perto dele, fugiam-lhe todos os receios, todas as dívidas: era capaz de 

atirar-se a um homem, de morrer na ponta de uma faca, de assassinar, de fazer 

loucuras!” (Caminha, 2009, p. 134).  

Portanto, a verdade é que, por Aleixo, os educadores monstruosos poderiam cometer os 

atos mais impensados e atrozes, hipnotizados pelo corpo pequeno e irresistível do infante. Os 

adultos de Bom Crioulo caíram nas armadilhas de alguém que, a rigor, nunca exprimiu o seu 

desejo, permanecendo no mutismo do corpo belo e nas palavras mediadas do narrador em 

terceira pessoa: “Aleixo não disse que sim nem que não” (idem, p. 115), “O efebo soltou uma 

risada muito sem gosto, olhando-se ainda uma vez no espelho” (idem, p. 89).  

Imortalizado nesse negacear da própria narrativa, como esse lugar nem do sim nem do 

não, rindo jocosamente e olhando somente para o espelho — é assim que surgem os poderes 

quase diabólicos do pequeno anjo, insondável nas suas atitudes, pensamentos e desejos. Nesse 

sentido, extremamente narcisista e docemente contraditório, o loiro grumete se junta à etérea 

ninfeta de Nabokov numa aliança que não só estabelece uma ponte entre duas obras literárias 

distantes, mas concretiza os mistérios inenarráveis da infância, com a criança descortinando os 

caminhos do paraíso e os abismos da loucura.  
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Aleixo e Lolita se dão as mãos num círculo impenetrável, somente para iniciados, os 

adultos de fora, olhando de longe, sedentos. De dentro desse círculo dourado, a infância nos 

alimenta com imagens gloriosas de inocência e prazer, e vimos nesse capítulo que os pobres 

monstros de tudo fizeram para fazer essas imagens durarem para sempre. No entanto, as estátuas 

se estilhaçaram, as crianças cresceram e, com os dedos em riste, mostraram as caretas mais 

pavorosas para os seus tutores. Horrorizados, os monstros são então confinados nas celas de 

prisão e nas celas da imaginação, ainda sonhando com o dia em que voltarão a brincar com o 

delicioso marinheiro e a insinuante ninfeta. 

*   *   * 

Vimos que a figura do monstro pode ser lida como uma fronteira do possível, para além 

de uma reatividade moralizante e preestabelecida diante de seus terríveis e pérfidos feitos. 

Contudo, a despeito da associação natural do monstro à desconstrução e à destruição dos valores, 

percebemos que os monstros de Bom Crioulo e Lolita impuseram uma forma inusitada de 

educação, que, ao contrário de demolir conceitos pedagógicos, muitas vezes tendia para o reforço 

deles, em função de manter um estilo de vida secreto e paralelo à esfera social. No entanto, uma 

virada se deu precisamente naqueles em quem a pedagogia dos monstros tanto dedicou esforço e 

investimento. As crianças de Adolfo Caminha e Vladimir Nabokov viraram o jogo do educando 

e do educador, mostrando a inequívoca faceta de horror presente no mundo macio e belo da 

inocência infantil.   

Nesse contexto, depois de analisar a disciplina controversa da pedagogia dos monstros, 

pensemos no que os monstros podem trazer em termos de uma deseducação. Uso o termo no 

sentido do que falamos anteriormente sobre as fronteiras do possível. Se a falta de educação é a 

ausência dos modos aceitáveis de convívio social, o processo de deseducação trai uma 

inequívoca abertura para o possível, uma vez que se trata de um abalo estrutural das formas de 

organização do pensamento. Vimos, nesse final do capítulo 2, que o monstro foi, por excelência, 

o catalisador dessa deseducação, corroendo as verdades pedagógicas com sua ambiguidade e 

ousadia, permitindo uma reformulação dos papeis e das funções nos atores envolvidos no 

conceito de infância. Contudo, quem vestiu a máscara desfigurada não foi, como era de se 

esperar, o pedófilo. Este na verdade se empenhou numa direção análoga e perversa da educação 

tradicional. Na verdade, as crianças é que, ao fim e ao cabo, implementaram o abalo monstruoso 
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rumo à deseducação, rumo à desestabilização das imagens consagradas por meio de figurações 

do excesso e da indisciplina. Com as crianças, percebemos que, no fim das contas, 

“A ‘pedagogia dos monstros’ não desenvolve uma pedagogia dirigida à formação de 

monstros nem uma pedagogia que utilize os monstros com fins formativos. A 

‘pedagogia dos monstros recorre aos monstros para mostrar que o processo de formação 

da subjetividade é muito mais complicado do que nos fazem crer os pressupostos sobre 

o ‘sujeito’ que constituem o núcleo das teorias pedagógicas” (Silva, 2000, p. 20).  

 Assim, a deseducação nunca seria possível no princípio de uma liberdade bem-regulada. 

Este primou pela busca e pela manutenção de uma concepção unívoca de sujeito — um ser 

idílico contemplado e gozado na sua livre inconsciência instintiva — que está somente nos olhos 

e nas idealizações daquele que vê. Entretanto, o certo é que a inocência está fadada a se consumir 

no tempo, na vida histórica e na sexualidade, tornando-se uma condição dilacerada e efêmera 

que, atormentando os adultos, inflige as mais duras condições às crianças. Para sobreviver a elas, 

a infância resiste com os seus momentos de deseducação, de destruição sistemática. Por isso elas 

se tornam às vezes seres duros, dúbios e, principalmente, trágicos. É preciso muito fôlego para 

brincar com uma criança.  

 No fim, nem mesmo os pedófilos conseguiram acompanhar seu ritmo de brincadeiras, 

que suplantou a violência sexual e subjetiva de seus captores. Estes se imobilizaram estupefatos 

diante de um mundo “deseducador” que excedia de forma incontrolável suas idealizações. Os 

pedófilos cansaram da brincadeira. Nesse sentido, matar Aleixo a facadas, como fez Amaro, e ser 

indiferente a uma Lolita crescida e maquiada, como o fez Humbert, se tornam atos equivalentes. 

Muitas vezes é preciso matar a criança dentro e fora de si, para manter a ordem.   
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“A inocência é um erro, a inocência é uma falta compreendes? E os inocentes serão 

condenados, pois não têm mais o direito de sê-lo. Eu não posso perdoar aquele que atravessa 

com o olhar feliz do inocente as injustiças e as guerras, os horrores e o sangue. Há milhares de 

inocentes como tu através do mundo que preferem se apagar da história ao invés de perderem 

sua inocência. E eu devo fazê-los morrer, mesmo sabendo que eles não podem agir de outra 

forma, devo amaldiçoá-los como a figueira e fazê-los morrer, morrer, morrer.” 

 

Pier Paolo Pasolini, A sequência da flor de papel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ai, quanta maldade a dessa moça 

E, que aqui ninguém nos ouça 

Ela sabe enfeitiçar 

Pois todo marmanjo da cidade 

Quer entrar 

Nos sonhos que ela gosta de sonhar 

E ser um Tutu-Marambá.” 

 

Chico Buarque, “A noiva da cidade”.  
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CAPÍTULO 3 – SACRIFÍCIO DE NINFAS E VAGA-LUMES 

Os pedófilos, no capítulo anterior, mataram ou descartaram a criança por não 

conseguirem impor sua própria autoridade, no preciso momento em que a brincadeira começou a 

ficar perigosa. As crianças resistiram à pedagogia monstruosa dos pedófilos, revelando-se tanto 

mais monstruosas quanto seus captores. Seria possível evitar o desastre? Até aqui, vimos que 

desfrutar do corpo infantil pareceu um ato temeroso não só em termos morais e criminais, como 

também existenciais, subjetivos, estéticos: ninguém sai incólume do amor com uma criança 

sedutora. Talvez seja por isso que existam casos em que se mata a criança antes mesmo de 

desfrutar de sua inocência. Trata-se de acabar de vez com a tentação, sublimando um desejo que, 

no entanto, marcará o apaixonado para sempre; por outro lado, elimina-se uma pureza cuja 

existência se mostra impossível no hostil mundo dos adultos. Muitas vezes, é preciso matar para 

salvar.  

Nas narrativas que agora comentaremos, percebe-se que, matando, santificamos a 

imagem da inocência, salvaguardando o idílio da infância da sujeira do mundo, e sublimamos 

(mal) o inominável desejo pela criança, o que significa o mesmo que mantê-lo intacto, perene e 

nostálgico. Despacha-se a criança de um mundo brutal a que não pode pertencer, transformando-

a em mito glorioso que nos assombra e nos seduz, acenando de longínquos paraísos. Ao fim e ao 

cabo, trata-se de continuar a desejar a criança, mas com um cordão de segurança simbólico; 

buscar a inocência do seu corpo, sem nunca tocá-lo.  

Os meninos de Sérgio Sant’Anna e de Pier Paolo Pasolini têm seu destino marcado pela 

imolação: são inocentes que devem morrer, porque a inocência não pode subsistir num mundo 

envelhecido e desgastado pela violência da história; devem morrer também para purgar desejos 

reprimidos e, acima de tudo, pairar sobre nós como lembrança daquilo que perdemos. Mas são 

crianças que, mesmo mortas, persistem no imaginário encarnando toda a “a potência estética da 

nostalgia”: “(...) uma espécie de recusa niilista do presente, o desejo incontornável de não fazer 

parte do aqui e agora, e cujo único horizonte, portanto, é qualquer coisa como um brilho 

inatingível que havia ficado esquecido em longínquos e remotos lençóis do passado” (Barbosa, 

2014). 

Uma nostalgia banhada de melancolia: perspectiva trágica, de acordo com André Antônio 

Barbosa (2014), pois se trata do paradoxo de um desejo impossível pelo passado, consciente de 

que não se pode voltar atrás. Ao lembrar a criança morta, há uma recusa do presente enquanto 



109 

 

tal, que se dá na medida em que o passado (infantil) permanece como referente que o 

desqualifica e o desconstrói; no entanto, esse desejo de retorno não se dá historicamente, e sim 

apenas de maneira onírica, religiosa, ideal — ou ainda sacrificial, como veremos —: imagens 

que se repetem de maneira vertiginosa na memória. De fato, na impossibilidade de reaver o 

infante morto — a inocência perdida —, ele retorna como símbolo, fantasma ou lembrança que 

assombra não apenas o pedófilo, mas toda uma cultura. Como diria Reinhard Kuhn, trata-se da 

“natureza chocante do paradoxo encarnado pelo mortal puer aeternus” (KUHN, 1982, p. 7): a 

infância que deve morrer, mas que sempre retorna. 

Com relação a esse ethos nostálgico específico que, aqui, associo à visão acerca da 

infância, André Antônio Barbosa faz a ressalva de que não se trata do conceito tradicional de 

nostalgia: este pressupõe normalmente uma possível reversibilidade histórica, tendo em vista o 

futuro, que se daria a partir da recuperação de uma circunstância do passado idealizado, o que, na 

grande maioria das vezes, se traduziria política e esteticamente em conservadorismo acrítico. 

Com relação à infância perdida, isso não ocorre: a cultura presume a irreversibilidade do tempo, 

o distanciamento irrevogável de nossa inocência. Contudo, nesse caso, estaríamos de fato isentos 

da idealização, do enaltecimento da infância como idade dourada ou paraíso perdido? Não 

estaríamos condenados eternamente a lembrar da distância intransponível e da promessa de 

paraíso que a infância encerra — ou seja, condenados a reencenar para sempre a presença uma 

vez possível da criança? Essa fixação pela infância perdida não significaria siderar inutilmente 

pelo passado, construindo ídolos e ideologias escapistas, conscientes da inutilidade mas gozosos 

dessa brincadeira com o impossível? 

Nessa perspectiva, o sacrifício infantil surge como operação ideal porque idealizadora: 

concretiza ritualmente a impossibilidade da infância no presente, ao mesmo tempo em que sua 

imantação simbólica permite o eterno retorno do momento primordial, a reencenação constante 

da última miragem da infância. Possibilita, assim, reeditar a estrutura circular da nostalgia: 

lamentar e lembrar, afastar e desejar. Não à toa, as duas obras de que trataremos se centrarão nas 

possibilidades estético-políticas do sacrifício ritual. A partir dele, todo um edifício simbólico 

acerca do infante morto será erigido (e, ao mesmo tempo, questionado). As obras matarão as 

crianças, cada qual a seu modo, produzindo imagens de beleza e erotismo — ninfas de um 

mundo aquático esquecido — e fulgurações na noite escura — vaga-lumes sedutores e 

misteriosos. Imagens que dançam aos olhos dos adoradores da inocência; corpos intocados que 
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provocam aqueles que originalmente ocupariam o lugar dos sedutores. Contudo, essas imagens e 

corpos poderão descortinar abismos: de fato, as crianças voltarão dos mortos, como se 

submetessem à estrutura mnemônica da recordação nostálgica; no entanto, o seu retorno pode 

por vezes abalar as estruturas míticas da obra literária e do imaginário infantil, assim como a 

ideologia burguesa e os sistemas totalitários.  

Afinal, da mesma maneira que vimos no capítulo anterior, as crianças sedutoras podem 

não se prestar tão facilmente aos desígnios da cultura e dos adultos. Elas nem sempre aceitam de 

maneira dócil o fato de estarem predestinadas ao abate. Antes de pensarmos em rebeliões e 

pirraças, adianto que a questão aqui é muito mais insidiosa. Curiosamente, as crianças de que 

falaremos de certa forma assentem diante da morte; devemos questionar, contudo, se elas de fato 

se submetem à objetificação de seus corpos, se realmente se dobram à convocação de se 

tornarem mitos consagrados da cultura.  

Nesse contexto, Sérgio Sant’Anna, em A tragédia brasileira (1987), prefere matar antes 

de macular. Suas meninas retornam ao texto literário como ídolos fantasmagóricos e sedutores, 

porém algo estranho acontece: elas adentram outras paragens ficcionais, repetindo-se em 

realidades paralelas. Já Pier Paolo Pasolini, em Teorema (s.d.), provoca o desaparecimento 

súbito de um jovem e belo visitante, cuja inocência sedutora causa uma fratura profunda na 

família burguesa. Uma vez perdido para sempre, a rememoração da sua presença é própria dos 

santos; mas algo de sua memória suplanta o religioso, destruindo bases sociais e ideológicas a 

partir de uma intervenção singular no presente.  

Meninas virgens e um divino garoto: figurações de uma infância intocável ou impossível, 

que deve morrer para a história seguir em paz seu decurso. Seguir em paz? Nem tanto assim: as 

crianças voltam, na forma de lembranças insinuantes, estátuas do imaginário e, acima de tudo, 

como catalisadores de uma temporalidade outra, que impõe novas configurações estéticas e 

políticas. Crianças que morrem e não morrem, acariciando nossas fantasias e também ameaçando 

as próprias bases em que essas mesmas fantasias se assentam. 

 

 

3.1. Releituras sacrificiais 

“Com seu instrumento de trabalho (a pá), o Coveiro 

— e Autor deste espetáculo — faz soar no chão as 

três pancadas de praxe que anunciam o início deste 
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espetáculo. E será este mesmo Coveiro quem, 

lentamente, descerrará as cortinas.” 

Narrador de A Tragédia brasileira  

 

Teorema (s.d.) e A Tragédia brasileira (1987) são obras distantes no tempo, de autores 

igualmente distantes, tanto histórica quanto esteticamente. A primeira obra, publicada no 

turbulento ano de 1968 por Pier Paolo Pasolini, vem na esteira do frisson causado pelo filme 

homônimo
39

, lançado um ano antes, cuja temática ao mesmo tempo erótica, religiosa e política 

levou o escritor e cineasta “maldito” a ter que defender sua obra no banco dos réus. Teorema 

recebeu acusações de obscenidade da justiça italiana, despertando curiosidade dos críticos e 

reações controversas. O filme inclusive chega a perder o prêmio que inicialmente ganhara do 

International Catholic Film Office, por ocasião do Festival de Veneza, dividindo opiniões na 

comunidade cristã
40

. Assim, antecipado por tamanha repercussão, o livro de Pasolini com certeza 

cria expectativas que apontam para uma obra igualmente desafiadora, que se alimenta das 

mesmas complexas questões. Para além delas, veremos que trará também outros aspectos 

singulares, pertinentes especificamente ao texto literário. 

Já no Brasil, por outro lado, Sérgio Sant’Anna certamente não parece ocupar um lugar tão 

controverso na mídia e na cena literária. De fato, contrariamente à trajetória de Pasolini, é um 

dos escritores vivos mais celebrados e estudados da literatura brasileira, com obras marcantes 

que já fazem parte do cânone do século XX, como Um crime delicado e O voo da madrugada. 

Duas décadas depois do filme e livro de Pasolini, em 1987, Sant’Anna publica A tragédia 

brasileira, em contexto cultural e literário diverso, e no que vejo como uma radicalização de uma 

temática muito recorrente em sua obra: a metaficcionalidade e as mulheres jovens e belas, 

sedutoras e seduzidas. Encenando numa espécie de palco imaginário a morte de uma menina 

virgem, em contexto de forte erotismo, o livro não parece ter provocado reações como as de 

Pasolini. Contudo, A tragédia brasileira parece representar um ousado adensamento da prática e 

dos motivos literários de Sant’Anna, e especulo se isso seria um motivo para a relativa 

obscuridade da obra entre o público. Em entrevistas, o autor admite com pesar que A tragédia 
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 Teorema. Roteiro e direção: Pier Paolo Pasolini. Imagens: Giuseppe Ruzzolini. Montagem: Nino Baragli. Música 

original: Ennio Morricone. Música: W. A. Mozart. Com Silvana Mangano (Lucia), Terrence Stamp (Visitante), 

Anne Wiazemski (Odetta), Massimo Girotti (Paolo), Laura Betti (Emília), Ninetto Davoli (Angelino), André José 

Cruz (Pietro). Produção: Aetos Film, Franco Rosselini, 1967. Duração: 98 minutos. 
40

 A resenha de CANBY e a entrevista de FLATLEY são dois breves e interessantes relatos de época (1969) que 

mostram um pouco das reações acaloradas acerca do filme nos Estados Unidos e na Europa. 
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brasileira parece ser uma obra preterida pelos seus leitores, quase lamentando o fato de não ser 

reconhecido por esse trabalho como gostaria
41

, já que se trata de sua obra predileta. 

Ao que tudo indica, essa aparente marginalidade do romance-teatro de Sérgio Sant’Anna 

parece ser o único elemento que o aproxima do polêmico Teorema. No entanto, não é difícil 

perceber que estes trabalhos se irmanam também por aquilo que Alfredo Bosi identificou na obra 

do cineasta italiano — “um populismo filtrado pela filologia e pelas experiências de vanguarda” 

(BOSI, 2003, p. 374). De fato, ambas as obras estabelecem uma ligação forte com a cultura 

popular e local, formatada por um profuso experimentalismo da forma. Nelas, universos 

populares como o do mito, o da religião e o do melodrama popular se misturam e são 

reconfigurados por estratégias sofisticadas de teatralização da linguagem, assim como por um 

erotismo condensado que corrói as estruturas tradicionais da cultura. 

Nesse contexto, pretendo enxergar nessas obras como a figura da criança surge de 

maneira muitas vezes insuspeita, principalmente no caso de Pasolini. O infante assume um 

hibridismo singular, correspondente a extremos imaginativos tanto dentro de uma ótica 

tradicional da infância, quanto a partir de uma espécie de vanguardismo estético e político. Ou 

seja, o misterioso visitante de Pasolini e as meninas de Sant’Anna encerram ideais de inocência e 

beatitude, ao passo que se esgueiram pelo jogo de aparências da escrita, destilando um erotismo 

à flor da pele que abala as estruturas da obra literária e do imaginário social. Uma vez tocados 

pela sexualidade, essas crianças recuam prontamente na direção do inefável, imolados em 

sacrifício; porém, retornam constantemente para alimentar nossa nostalgia de um tempo de 

inocência, assim como para nos seduzir e desestabilizar a confiança plena no presente.  

Em Teorema, Pasolini elimina misteriosamente de sua narrativa uma espécie de jovem 

deus ou anjo, que se retira silencioso após seduzir cada membro de uma família burguesa, 

deixando no rastro de seu desaparecimento e de sua beleza a destruição da socialidade 

capitalista. Já em A tragédia brasileira, Sérgio Sant’Anna “salva” prontamente a figura da 

virgem púbere, que é atropelada por um caminhão no raiar da sexualidade; porém, a virgem 

retorna assumindo a função simbólica (e erótica) de musa da criação, origem da obra de arte. Em 

ambos os casos, procuro ver crianças mortas que são resgatadas pelo imaginário coletivo, 

persistindo na memória como ícones da inocência; no entanto, providos de forte latência sexual, 

seu retorno muitas vezes pode ocasionar fraturas e diferenças na realidade ficcional e na 
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 Cf. carta a José Geraldo Couto (SANT’ANNA, 2011) e entrevistas (SANT’ANNA, 2010, 2011a). 
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ideologia política, para além de um confortável e culturalmente seguro retorno do mesmo que a 

infância tradicional sempre pressupõe.  

Na verdade, veremos mais a frente
42

 que se trata ainda de uma espécie de retorno, mas só 

que na diferença: por lugares e formas inesperados, as crianças retornam não mais tão inocentes, 

e sim carregadas de erotismo, trazendo inevitáveis deslocamentos na imaginação e no tecido 

social. Por ora, observemos apenas que esse é o ingrediente que destoará numa mistura já muito 

bem conhecida na literatura: a criança e o tema da morte da inocência, que assinala um repertório 

vasto de narrativas, no qual obras como Teorema e A tragédia brasileira se inserem de forma 

controversa, estabelecendo uma relação tensa com a tradição. 

Reinhard Kuhn afirma, no seu extenso panorama crítico sobre a criança na literatura 

ocidental, que a taxa de mortalidade entre as crianças ficcionais é extremamente alta (KUHN, 

1982, p. 173). Apontando várias situações ficcionais com seus respectivos contextos estético-

ideológicos, Kuhn estabelece um passeio vasto e fragmentado pelas mortes de infantes na 

literatura, deixando clara a recorrência cíclica do tema: canibalismo, política, história, 

sexualidade e raça, são apenas alguns dos muitos contextos em que uma criança pode, e muitas 

vezes deve, morrer. Dentre eles, Kuhn sublinha um fato importante: apesar da presença ostensiva 

da morte no terreno da infância, a maioria dos casos de morte infantil exibe vítimas inconscientes 

ou destemidas diante do seu destino fatal. Em muitos desses livros, meninos e meninas perecem 

inconscientemente, ou ao menos sem temer o fim reservado a eles pela narrativa. A inocência da 

criança, nesse sentido, bloqueia ou no mínimo atenua sua própria percepção do desfecho trágico, 

o que acaba por destacar ainda mais sua condição de ser inconsciente e desprotegido.  

Tal fato, de acordo com o estudo de Kuhn, nos leva a uma constatação tão evidente 

quanto insuficiente: “A destruição da inocência é um evento que possui um apelo universal e até 

mesmo perverso, e que certamente desperta a simpatia (mesmo a mais deturpada) na alma de 

todo leitor sensível” (idem, p. 177, tradução minha). Lacrimosas e chocantes para Kuhn, as 

mortes ficcionais de crianças seriam passíveis de um sentimentalismo duvidoso, que as 

transformaria em material mais adequado às novelas do que à grande arte (idem, p. 177), 

tamanho seria o potencial de comoção popular dessas narrativas. Mexendo com as emoções e as 

reações mais imediatas, as mortes infantis muitas vezes se misturariam a componentes que Kuhn 
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 Mais especificamente no subcapítulo 3.4. 
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chama de “perversos” ou “deturpados”, sinalizando uma espécie de interesse mórbido envolvido 

em tais representações. 

Na contramão dessa tendência, o autor em seu livro privilegia esforços que consigam 

transcender o banal e o sensacionalista, introduzindo novas formas de compreender a morte da 

criança. Atenuando o sentimentalismo e acenando possibilidades outras, tais esforços quebrariam 

ou mudariam o rumo do eterno ciclo de morte do infante, ao retratar de maneira complexa um 

“desejo inominável, porém universal” (idem, p. 178, tradução minha) que de certa forma surge 

em muitas representações da infância. Nesse sentido, Kuhn prefere atentar para os textos que 

retrabalharam sob outros aspectos a essência desse relacionamento muitas vezes mortal com a 

criança. A partir dessas obras, seria possível refletir, em maior ou menor medida, sobre o fato 

inegável de que “para todos nós, sempre haverá uma criança a ser assassinada, a ser lamentada e 

a ser ressuscitada” (idem, p. 178-179, tradução minha), para além do efeito catártico ou 

sentimental que a morte de uma criança possa provocar no público. 

É precisamente nesse caminho que pretendo inserir narrativas como Teorema e A 

tragédia brasileira: elas misturam elementos consagrados de uma tradição literária que 

solenemente mata as crianças, flertando com o sentimentalismo melodramático que essas cenas 

normalmente encerram, mas conseguindo refigurar ou trazer à tona muitas das conotações que 

incidem nesse processo, a partir de um tratamento singular do erotismo e do embaralhamento do 

jogo representativo pelo viés da teatralidade. 

As obras partilham de uma temática cara à tradição literária de culto à morte da infância: 

o sistema simbólico sacrificial. Arcaísmos antropológicos e religiosos se misturam ao imaginário 

da morte da inocência para encenar mais uma vez a partida do infante de um mundo decaído. 

Entretanto, a forte imantação erótica do belo jovem de Pasolini e das ninfetas de Sérgio 

Sant’Anna — crianças que estranhamente parecem saber de seu destino — determina uma 

releitura do mito da inocência e do imaginário sacrificial da infância, que têm sua própria 

teatralidade realçada pelo viés performático da narração. Assim, o sacrifício do infante e todo o 

seu peso simbólico são trazidos à tona como cena abertamente montada, uma mise-en-scène que 

deforma a imagem tradicional da criança, além de abrir ou explicitar as fraturas sociais e 

estéticas subjacentes a essa imagem consagrada. 

A raiz antropológica do sacrifício infantil certamente foge da proposta que 

desenvolveremos, a saber, a reelaboração literária de elementos do universo sacrificial antigo. 
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Para nosso propósito, basta saber que se trata de prática fartamente documentada, a despeito das 

controvérsias que desperta entre os pesquisadores da antiguidade
43

. Estudos vários no campo da 

etnologia, da arqueologia e da filologia clássica documentam os ritos e as narrativas mitológicas 

em que o infanticídio figura como prática social. Desde os registros mais antigos e exemplares 

entre os povos fenícios e cartagineses até os mitos gregos que tematizam ritualmente a morte de 

uma criança ou jovem, verifica-se também que variavam as formas em que se praticava o 

infanticídio: abandono de incapaz, aborto ou outros métodos contraceptivos, e sacrifícios 

coletivos e individuais. As causalidades vão desde as estritamente religiosas, adentrando a 

antropologia e a filosofia da religião, até as socioeconômicas, como a pressão demográfica e o 

patriarcalismo (que introduz, por exemplo, a questão do infanticídio feminino nas sociedades 

antigas)
44

. 

Ainda no âmbito “arqueológico” da questão, cabe destacar que a própria escolha da 

criança como vítima sacrificial, apesar de provocar reações extremas na sensibilidade 

contemporânea, está de acordo com um princípio essencial apontado por René Girard (1998), em 

sua complexa teoria acerca do caráter preventivo do sacrifício contra a violência coletiva e 

generalizada. Ele explica que “o sacrifício é uma violência sem riscos de vingança” (idem, p. 25) 

e, por isso, as vítimas sacrificiais são por excelência sujeitos incapazes de revidar a violência 

cometida contra eles. Evita-se, assim, a lei do talião que, para o autor, é exatamente o fator que 

deve ser evitado a todo custo para manter o equilíbrio social primitivo. A violência que 

inevitavelmente nasce no seio da comunidade e no indivíduo teria, portanto, uma forma de vazão 

que não resvalaria para a barbárie generalizada, para o círculo interminável e sangrento das 

vendetas. O sacrifício seria uma violência institucionalizada e segura, uma vez que 

O desejo de violência é dirigido aos próximos; mas como ele não poderia ser saciado à 

sua custa sem causar inúmeros conflitos, é necessário desviá-lo para a vítima sacrificial, 

a única que pode ser abatida sem perigo, pois ninguém irá desposar sua causa (idem, p. 

26). 
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 Ver, por exemplo, controvérsia sobre a existência de sacrifícios infantis em Cartago, por ocasião de recentes 

descobertas e/ou reinterpretações de dados arqueológicos por pesquisadores, em janeiro de 2014. Cf. reportagem de 

KENNEDY (2014). 
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 Informações retiradas do sítio eletrônico “Sexo, muerte e fertilidad”, versão online do projeto de pesquisa 

intitulado “Modos de reproducción y estrategias reproductivas en sociedades antiguas”, liderado por Carlos 

González Wagner, pesquisador da Universidade Complutense de Madrid, à qual o projeto está vinculado. Cf. 

WAGNER et al (s.d.) na bibliografia. 
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 Nessa perspectiva, o sacrifício teria uma função basicamente preventiva, pois ministraria 

uma dose “sagrada” de violência, atenuando a sede de sangue interminável das disputas 

familiares e pessoais do ethos primitivo. Nesse contexto do sistema sacrificial, é importante notar 

que a criança parece surgir não só como um substitutivo do objeto original da violência, mas 

principalmente como sujeito passivo, objetificado, ainda mais porque, nas sociedades antigas, as 

crianças não eram consideradas membros efetivos da comunidade. Por outro lado, notemos 

também que a violência se apresenta como elemento inequívoco e basilar da cultura primitiva, 

que se funda no sacrifício como operação que ministra de forma ritual essa mesma violência. 

Dessa forma, a violência e o sagrado se encontrariam profundamente ligados, e o relacionamento 

com a vítima sacrificial infantil não fugiria a essa regra: um processo simbólico que pressupõe 

uma morte impiedosa, a objetificação do corpo e a sagração divina de um ser imolado em nome 

da coletividade. Nessa perspectiva, a criança se apresentaria como vítima passiva de uma 

violência expiatória e sacralizadora.  

Desses dados documentais, podemos pinçar alguns traços arcaicos pertinentes ao nosso 

contexto de recuperação literária do sistema sacrificial. A princípio, a perda do sentimento do 

sagrado para uma coletividade parece ser um dado que irrevogavelmente põe em xeque a 

relevância do sacrifício para as sociedades modernas. Contudo, isso pode não significar um total 

divórcio desses elementos arcaizantes, especialmente no caso de manifestações do imaginário 

coletivo e individual, como a religião e a literatura. Com Reinhard Kuhn, por exemplo, vimos 

que as crianças ficcionais continuam morrendo profusamente, e a questão seria saber o quanto 

existiria nisso dos substratos “esvaziados” do sistema sacrificial. Para além dessas questões, para 

as quais não há respostas muito confiáveis, há a possibilidade de detectar possíveis signos do 

arcaico nas manifestações literárias do sacrifício infantil, levantando as possíveis e variadas 

camadas de sentido que as obras podem apresentar hoje. 

Por outro lado, claro está que a imagem da infância também ganhou desenvolvimentos 

próprios, especialmente do século XVIII até nossos dias, independentes da visão antropológica 

acerca da criança como vítima sacrificial. No entanto, se as crianças continuam morrendo, 

enredadas nas tramas dos adultos, vítimas de uma violência que desconhecem, o fato inegável é 

que, de alguma forma, continuamos matando ritualmente a infância, e nos desculpando por 

deixá-la para trás. Os atravessamentos algo anacrônicos e remotos que fizemos com relação ao 

sacrifício podem ter sua ação restrita num conjunto total de obras que retrataram a morte da 
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infância, no qual a inspiração sacrificial aparece em variadas gradações, às vezes as mais tênues. 

Contudo, a pertinência desse enfoque redobra no nosso caso, pois lidaremos com obras que se 

reportam diretamente a essa fonte remota e fundadora, retirando a matriz sacrificial do 

tratamento sublimado e trazendo-a à tona em toda a sua plasticidade, com todos os possíveis 

desdobramentos e sentidos subjacentes. Assim, veremos que Pier Paolo Pasolini e Sérgio 

Sant’Anna seguirão uma via de forte inspiração no sistema sacrificial, sem perder o 

distanciamento crítico da obra em relação à tradição (literária ou cultural), mas com 

especificidades que dialogam de perto com esses vestígios profundos do imaginário. 

O sacrifício é recuperado sob uma perspectiva moderna de releitura da tradição, o que 

determina uma visada crítica que se dá, primeiramente, no nível da própria linguagem. As 

ressonâncias míticas e rituais retornam pela infinita maleabilidade do teatral, que possibilita 

retrabalhar o arcaico esteticamente, sem a pretensão de recriá-lo de forma anacrônica. Nesse 

sentido, Sérgio Sant’Anna prima por um uso consciente e metalinguístico da estrutura sacrificial, 

transformando-a em cena aberta, que se passa no palco imaginário de seu romance-teatro. Já Pier 

Paolo Pasolini trabalha numa via mais minimalista, de inspiração cinematográfica, concentrando-

se mais na sugestão da imagem, porém na mesma chave metalinguística.  

Em A tragédia brasileira, a cena de morte da virgem é explorada em todo seu efeito 

cênico e melodramático. A narrativa agencia elementos da estética teatral em meio à prosa 

romanesca, misturando indicações de palco a impressões subjetivas; rubricas próprias da cena a 

texturas imaginativas difusas. Por outro lado, isso tudo é veiculado por uma linguagem de 

superfície, que revela signos dispostos como num esquema cenográfico imaginário, valendo 

menos pelo seu sentido do que pelo poder construtivo de uma cena sacrificial. Esse momento, 

por sua vez, conflagrará um clímax, que será relembrado constantemente na estrutura circular da 

obra, em meio a vários fragmentos narrativos díspares: 

Faz-se ouvir, cada vez mais próximo, o ruído do motor; depois o soar, por duas ou três 

vezes, de uma buzina e o piscar de faróis.  

Ergue-se o Negro no terreno baldio, com movimentos que tanto traduzem o desejo de 

trazer Jacira para si, como de afastá-la, presumivelmente por causa do perigo 

representado pelo carro. A menina assusta-se, mas não consegue fugir, hipnotizada, 

como num desses sonhos em que se quer correr mas as pernas não obedecem. 

A luz, presumivelmente do farol, atinge uma súbita intensidade. Ranger de freios, uma 

súbita dissonância sonora, o atropelamento, uma exclamação no quarto de Roberto: — 

Jacira!!! 
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Como se emitidos pelo rádio do carro, acordes da Ave-Maria, a significarem tanto as 

seis horas da tarde, o crepúsculo, como a agonia da Virgem.  

Tais acordes alcançam uma súbita intensidade e rapidamente silenciam. 

Na abóbada do espaço cênico surgiu uma estrela de grande magnitude (SANT’ANNA, 

1987, p. 22). 

O esquematismo da linguagem narrativa, com o uso deliberado das metáforas 

melodramáticas, mesclado a um estilo típico de rubricas teatrais, parece alimentar o forte caráter 

metaficcional da obra e da cena sacrificial. Esse expediente exibe de forma interessante um 

mecanismo de desmonte da estrutura mimética: quando a luz e o som do carro são mencionados 

como recursos expressivos de palco; ou quando a psicologia do personagem se transfigura em 

uma espécie de indicação para a performance do ator; ou ainda quando os acordes musicais têm 

sua significação religiosa e ritual já explicitada, Sant’Anna nega qualquer possibilidade de 

plenitude à ilusio ficcional, eliminando as bases para a solidificação de uma tessitura mítica do 

sacrifício. Não há, portanto, a pretensão de resgatar um fato ritualístico; o rito já se constitui 

como cena recriadora de sentidos, que são pertinentes à própria tessitura da obra.  

Uma obra em que virgens intocadas, imagens mítico-religiosas e elementos da cultura 

brasileira são dessacralizados e embaralhados num turbilhão de simulacros, culminando no 

pastiche e na narrativa fragmentada de uma tragédia popular. No centro dessa tragédia — misto 

de acontecimento sensacionalista de tons nelsonrodriguianos, com eflúvios míticos e rituais do 

drama antigo —, o atropelamento sacrificial da menina virgem concentra o principal argumento 

simbólico da obra. Contudo, todos os elementos utilizados para a construção dessa imagem 

mítica são autoirônicos e esparsos, criando um labirinto dramático sem fim, marcado pela 

instabilidade e pela multiplicidade das imagens. Em A tragédia brasileira, a imagem do 

sacrifício tem reforçado o seu caráter de aparência, de superfície, e por esse motivo cede lugar 

facilmente a outras inúmeras imagens interligadas e derivadas. De fato, como na metáfora 

exposta na cena 5, terceiro ato, as historietas de Sérgio Sant’Anna são como bolhas de sabão, 

situações ficcionais atomizadas que se conectam entre si por tênues relações de sentido, 

replicando signos umas das outras, todos eles remetendo ao desejo pelo corpo da virgem morta. 

Da cena inaugural em que a virgem Jacira é atropelada pelo personagem denominado 

Motorista (espécie de sacerdote que “imola” a vítima), num lugar em que se encontram, 

cruzados, os olhares do poeta Roberto e do Negro (alegorias da Arte e da Libido, 

respectivamente), passa-se para os enredos paralelos: a investigação policial do acidente, a 
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crônica político-ideológica brasileira do início dos anos sessenta, as metamorfoses profundas na 

estrutura do palco subjetivo. Por trás da peça encenada, os dilaceramentos do autor-diretor e da 

imaginação criadora, e ainda a realidade das coxias de teatro e a vida corriqueira dos atores. De 

todos esses possíveis quadros, a narrativa emboca para a construção fragmentada de uma 

segunda cena, na qual uma segunda virgem, Maria Altamira, será imolada anos depois pelo 

mesmo sacrificante, o Motorista, ancorado pelos fantasmas do Negro e de Roberto. Formando 

uma espécie de arco que ata os dois extremos da obra, o espelhamento entre as duas cenas 

sacrificiais é explícito, mas se dando em realidades ficcionais independentes. 

Na medida em que “A gramática teatral dá uma liberdade criativa total ao romancista, 

enfim livre dos compromissos com a verossimilhança”, os fragmentos ficcionais “estabelecem 

vínculos entre si mais pela proposta narrativa do que pelo desdobramento das ações” 

(SANCHES NETO, 2005), ou seja, mais pela coerência externa dada à obra (pelo leitor e pelo 

narrador) do que pela organicidade da matéria narrada. Nesse sentido, é interessante perceber 

que A tragédia brasileira é, antes de tudo, uma “peça de diretor”, ou ainda um “romance de 

autor”
45

. É precisamente pela proposta difusa de um autor-diretor — assim como pela sua 

obsessão pela figura da menina virgem — que podemos perceber a interligação entre os diversos 

quadros da obra. No emaranhado de cenas que compõe A tragédia brasileira, é o olhar do autor 

demiurgo que agrega todas elas à própria estrutura do mosaico, cujos quadros são inaugurados e 

fechados ritualmente por figuras cerimoniais como o poeta Roberto, o astrônomo, o pintor e o 

coveiro. Tais personagens replicam a dimensão autoral centrada na figura do próprio autor-

diretor, com sua fixação pelas meninas virgens e lânguidas. 

O fetiche “autoral” pelas meninas garante a imantação de objetos e personagens que se 

articulam em variadas dimensões, fazendo com que enredos trágicos de meninas virgens (uma no 

Rio de Janeiro e outra no Pará) se interconectem e sejam vistos por astrônomos, idealizados por 

pintores, poetas e diretores de teatro, ou ainda incorporados na carne de atores e escritores, 

formando, dessa maneira, uma constelação de sentidos
46

. Daí ser possível que, das ruas do 
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 Aqui, não me refiro ao uso comum dessas expressões, que denotam obras identificadas ao estilo pessoal de um 

determinado autor ou diretor, assim como não há a confusão das instâncias de autor e narrador: na verdade, trata-se 

de uma questão “autoral” na medida em que a própria figura do autor criador será absorvida pela diegese de A 

tragédia brasileira. 
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 “Simbolicamente, a constelação é um corpo que obtém a sua coesão da associação de partes individuais e 

independentes, mas que se colocam em consórcio, a partir de uma mirada que lhe é externa, do olhar humano e de 

uma sensibilidade alheia que lhe descobre a identidade dispersa e, por assim dizer, perdida no espaço, à espera do 

olhar unificador e organizador que lhe dá sentido” (NUÑEZ, 2005, p. 627).  
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subúrbio carioca, repletas de vizinhos conservadores, detetives, romarias rumo ao altar da virgem 

tragicamente morta, além dos três vetores de desejo que incidem sobre o corpo de Jacira — o 

poeta Roberto, o Negro e o Motorista —, saltemos para um longínquo vilarejo no estado do Pará, 

em que a pequena Maria Altamira será atropelada por um Motorista já envelhecido, traumatizado 

anos antes pela visão fulgurante de Jacira.  

Nesse aparente deslocamento do eixo ficcional, os signos presentes na tragédia carioca se 

espelham nos da tragédia amazônica, formando um agregado de fragmentos autorreferentes, que 

sempre remetem à imolação ritual do corpo da ninfa virgem. Verifica-se nesse caso a ausência de 

um corte final para a tragédia brasileira, como se a estrutura fetichista da obra impusesse um 

regime de eterno retorno dos simulacros, que somente atualizam o seu próprio fluxo e as 

injunções que lhe originam. Numa tal concepção fabulativa, a imagem do sacrifício da virgem é 

retomada várias vezes, como se somente a sua reatualização pudesse fazer frente à própria 

imagem do sacrifício. Assim, no moto-contínuo teatral, a imolação será incessantemente 

reencenada, num processo intenso de replicação dos simulacros, a tal ponto que torna difícil 

estabelecer uma hierarquia ontológica entre eles. A imagem do sacrifício retorna como um “rito 

de passagem que nunca termina, que volta como eterno retorno da imagem criança-mulher de 

Jacira, ao mesmo tempo objeto de desejo, fetiche erótico, santinha, virgem, estrela e fantasma” 

(PINTO, 2006, p. 111).  

Sob a perspectiva do fetiche, o eterno retorno da menina morta acaba por pressupor um 

sistema de signos que, a partir da fixação erótica pelo objeto, afeta a própria matéria sígnica que 

constitui o discurso literário, “sujeita a mil possibilidades, mágicas e manipulações, 

multiplicações e voyeurismos, fazendo com que sujeitos e objetos enunciados possam se 

misturar em variados tons de consonância, mas, também de dissonância” (PINTO, 2006, p. 107). 

Trata-se, portanto, de um investimento libidinal que resvala para o próprio trabalho com a 

linguagem, sendo o fetiche mais um efeito da linguagem cênica do que de imagens chocantes de 

moças brutalmente mortas. Na esteira desse processo, a atmosfera sacrificial se reduz a uma 

linguagem solene, cenográfica acima de tudo, a partir da qual as ressonâncias arcaicas são 

refiguradas teatralmente, reatualizando-se como linguagem artística ou obra de arte. Na mesma 

medida, algo similar acontece com o erotismo das ninfetas de Sérgio Sant’Anna: imoladas em 

cenas rituais, elas persistem mais como silhuetas provocantes do que seres tradicionalmente 

ficcionais, cujo erotismo surge como efeito da própria linguagem fetichista. 
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 A presença sedutora da virgem se dá eminentemente no campo da linguagem teatralizada, 

e isso denuncia uma inequívoca maneira de representar, de expor, quase como se a criança fosse 

um ator imerso em enredos construídos pelos adultos — que se tornam também, em maior ou 

menor medida, “autores”. Como Dolores e Aleixo, no capítulo anterior, as crianças sacrificadas 

também são submetidas a injunções de um imaginário criador de fantasias, nas quais a criança 

desempenha um papel fundamental e mítico. Porém, ao contrário dos personagens de Nabokov e 

Adolfo Caminha, aqui, as idealizações a que os infantes supostamente se submetem são 

reelaboradas a partir de um trabalho literário que denuncia seus próprios recursos e desmonta 

seus mitos no momento mesmo em que os edifica. O resultado é que, de maneira insidiosa, as 

crianças de Sérgio Sant’Anna e Pier Paolo Pasolini parecem conscientes de seu papel na 

pantomima, e o desempenham de maneira submissa, porém deixando entrever, senão todas, pelo 

menos algumas das conotações subliminares no tema da morte da infância. 

É nesse sentido, por exemplo, que as meninas de Sant’Anna — Jacira e Maria Altamira 

— estacam de maneira fascinada diante do carro em velocidade. Como que seduzidas pela morte, 

pelos olhares dos celebrantes do sacrifício (o Poeta, o Negro e o Motorista), ou ainda pela 

própria luz da ribalta em que se encontram, elas se deixam abater pelo destino trágico, sem 

resistência, quase como se se entregassem “eroticamente” ao irreversível. Veremos mais a frente 

o quanto esse olhar fascinado será responsável pelo desmonte que essas meninas empreenderão 

no mito sacrificial de morte da infância
47

. Antes, mostremos por ora o quanto esse assentimento 

da criança diante da morte pode ser encarado numa via completamente diferente, ainda que 

igualmente teatral. 

Como seria de se esperar, a concepção de erotismo do infante, aliada a uma inequívoca 

teatralidade, também aparece de forma exemplar em Pier Paolo Pasolini. O mesmo fetiche em 

torno do corpo jovial, filtrado por quadros metaficcionais, determina o enredo do 

desaparecimento do jovem visitante. O discurso literário teatralizado assume uma dêixis 

específica que remete constantemente à espessura do corpo belo do jovem, operação esta que 

Pasolini, por ocasião do filme, qualificou de “semiológica erótica” (PASOLINI, 1983, p.97)
48

. 
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 Conforme já indicamos, no subcapítulo 3.4. 
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 De fato, é interessante notar como o filme trabalha a beleza de Terence Stamp, dos detalhes corporais até o 

próprio caráter enigmático e ambíguo que o ator imprime ao seu personagem. Chama a atenção a forma como 

Pasolini elabora a presença do jovem visitante, cuja beleza sublime deveria conviver de forma harmônica com a 

simplicidade e naturalidade de um rapaz comum. A imagem de Stamp, nesse caso, parece oscilar entre um vasto 

poder de transcendência e a beleza física e cotidiana de um jovem comum. 
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Embasando de forma significativa a concepção do filme, essa semiologia erótica vai determinar 

também o romance, que investe maciçamente nos signos que construirão a beleza suprema do 

jovem deus: “Entretanto, o corpo do hóspede, rico em carnes mas sem nenhuma flacidez, 

abundante mas puro, em suma, cheio de fecundidade filial, arde ali, ao volante, como se estivesse 

nu, da graça do tórax e dos braços tesos à violência das coxas apertadas pelas pregas do tecido 

leve” (PASOLINI, s.d., p. 78).  

Observando uma passagem como essa do livro, vemos que Pasolini deseja comunicar de 

forma ampla os efeitos de seu enigmático personagem, na medida em que consegue, 

verbalmente, imantar todos os signos da representação com essa presença física quase divina. 

Uma vez que, para Pasolini, essa semiologia erótica pretende ser um correlato da linguagem 

divina e essencial com que o jovem hóspede se presentifica no mundo (PASOLINI, 1983, p. 96-

97), podemos perceber como a linguagem, com seu forte poder de evocação imaginativa, busca 

efetuar essa junção entre erotismo do corpo e divindade. Interessante perceber, nessa perspectiva, 

como a palavra literária parece estar em paralelo (e até mesmo suplantando) a imagem 

cinematográfica em termos semiológicos. 

Poder-se-ia dizer que aquilo que o cinema conseguiu sugerir, a saber, um erotismo de 

raízes divinas, parece ganhar, na literatura, um acabamento mais desenvolto e reconhecível, na 

medida em que a performance da linguagem literária, prenhe de referências eruditas e poéticas, 

realiza mais facilmente a projeção de uma imagem do corpo na esfera do sagrado. Manejando a 

prosa, Pasolini conta com um amplo reservatório iconográfico da tradição cultural, haja vista a 

inegável inspiração nos repertórios da estatuária clássica e da tradição cristã para retratar 

literariamente um corpo físico que encerra uma origem divina. No entanto, a recuperação desse 

ideal de beleza se dá de maneira crítica, na medida em que a aparição desse jovem deus é 

encenada dentro de uma ficcionalidade que se autossimula, que se declara como hipotética, 

subjacente à uma concepção teatralizada da linguagem. 

A teatralidade em Teorema não se configura de maneira tão desabrida, como em Sérgio 

Sant’Anna. Há, na verdade, uma contaminação da estética cinematográfica na concepção do 

livro, o que determina uma teatralidade radicalmente diferente de A tragédia brasileira, assim 

como uma perspectiva muito mais lacunar e intrincada do elemento sacrificial, como veremos 

adiante. De todo modo, a teatralidade em Teorema permanece como uma questão de linguagem, 
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visível na própria estrutura geral da obra
49

. Os capítulos fragmentários são dispostos de acordo 

com uma lógica arbitrária do narrador, cujas intenções são propostas diretamente ao leitor, sem 

subterfúgios de estilo e de construção ficcional. Antes mesmo de passar pelo calvário individual 

de cada membro da família após a partida do hóspede, em capítulos personalizados e intitulados 

de acordo com o personagem, o narrador de Teorema já começa por postulados que quebram a 

integridade ficcional da história contada: 

Os primeiros dados dessa história consistem, muito modestamente, na descrição de uma 

vida familiar. Trata-se de uma família pequeno burguesa: pequeno-burguesa no sentido 

ideológico, não no sentido econômico. Na realidade, são pessoas muito ricas, que 

moram em Milão. Acreditamos que não é difícil para o leitor imaginar como essas 

pessoas vivem, como se comportam em relação ao seu ambiente (que é precisamente o 

da rica burguesia industrial), como agem no seu círculo familiar, e assim por diante. 

Acreditamos, por outro lado, que tampouco é difícil (mesmo deixando de lado certas 

particularidades habitualmente do conhecimento geral) imaginar, uma a uma, essas 

pessoas; não se trata, absolutamente, de pessoas excepcionais, mas de pessoas mais ou 

menos comuns (PASOLINI, s.d., p. 9). 

 Na passagem acima, o tom professoral do narrador conta com a própria capacidade do 

leitor de imaginar cenários, eximindo-se do trabalho de construção orgânica de uma realidade 

ficcional. Trata-se de um narrador que faz questão de anunciar quais passagens deseja 

desenvolver, demonstrando que a história a ser contada tem direcionamentos claros e um 

objetivo preestabelecido. Uma narração que inclusive chega a esclarecer a natureza de seu 

próprio processo mimético: 

Como o leitor já terá notado, a nossa história, mais do que uma simples história, é 

aquilo que nas ciências se chama de ‘relatório’: é, pois, muito informativa; por isso, 

tecnicamente, aparenta ser menos uma ‘mensagem’ do que um ‘código’. Além disso, 

não é realista, mas, ao contrário, alegórica... enigmática... de tal modo que qualquer 

informação preliminar sobre a identidade dos personagens tem valor puramente 

indicativo: serve à concretude, não à substância das coisas (PASOLINI, s.d., p. 15).   

A menção a um relatório científico não deve nos enganar: ao mencionar esse aspecto, o 

narrador na verdade aponta na direção de uma quase “montagem” cênica, como se, mais do que a 

narrar histórias, estivesse a descrever cenários. Somado a esse caráter dito “informativo”, o 
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 Pelo fato de a própria obra literária apresentar já um complexo jogo de teatralidade, preferirei me deter 

especificamente sobre ela, fazendo, quando necessário, alusões ocasionais ao filme. Além disso, uma tal escolha 

contribui metodologicamente para a comparação com A tragédia brasileira, obra que já se apresentou 

nominadamente como “romance-teatro”.  
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narrador menciona a relevância do uso de um “código” sobre a “mensagem”, no sentido de uma 

conscientização do leitor sobre a natureza algo performática e cenográfica de sua linguagem. É 

interessante ainda reparar que, dentro dessa perspectiva teatralizada, ou metaficcional, o narrador 

apresenta momentos de dúvida ou de tratamento enigmático da descrição (vide as reticências, por 

exemplo), típico de uma rubrica teatral ou cinematográfica que fica em aberto para posterior 

preenchimento pela representação no palco (ou na tela). Assim, a teatralidade aparece através de 

uma linguagem consciente de seus próprios meios e limitações, partilhando com o leitor a 

liberdade que a estratégia de montagem confere à performance do narrador.  

Nessa performance, poesia, colagem
50

 e metalinguagem são intercalados e convocados de 

acordo com as intenções do narrador / diretor onisciente. Muitos são os casos em que se recorre à 

poesia como forma de dar conta de determinado personagem
51

, demarcando momentos em que a 

linguagem da prosa (ou ainda a do cinema) não parece dar conta de sentimentos ou efeitos 

difusos e complexos. Por outro lado, os capítulos fragmentários configuram quadros 

concentrados que remetem especificamente a situações que o narrador deseja focar, sem muito 

cuidado no que tange à linearidade ou a transição entre cenas. Sobre esse aspecto, afirma o 

narrador: “Queremos sublinhá-lo pela última vez: os fatos desta história são simultâneos e 

contemporâneos” (PASOLINI, s.d., p. 35), ou seja, o enfoque do narrador (que busca retratar 

isoladamente cada membro da família em contato com o hóspede) é mais importante do que a 

organicidade ficcional da narrativa. 

No mais, a teatralidade de Teorema parece ser arrematada pelo que o próprio título da 

obra nos sugere:  

Teorema, como o próprio título o indica, funda-se sobre uma hipótese que se demonstra 

matematicamente per absurdum. É isto que coloco: se uma família burguesa fosse 

visitada por um jovem deus, seja ele Dioniso ou Jeová, que aconteceria? Começo, 

portanto, por uma pura hipótese (PASOLINI, 1983, p. 98). 

Uma hipótese, consequentemente, que se instaura como exercício literário, segundo mecanismos 

que denotam a encenação consciente de uma situação possível. Nessa perspectiva, a teatralidade 
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 Ver a propósito os capítulos 15 e 18 da segunda parte, em que o narrador reúne sucessivamente uma série de 

fragmentos de interrogação sobre feitos dos personagens Emília e Paulo, respectivamente.   
51

 É o caso do capítulo 15 e 24 da primeira parte, do “Apêndice à primeira parte” e do capítulo 19 da segunda parte. 

Por outro lado, o capítulo 10 da segunda parte, apesar de poético, parece ser uma crítica política aos jovens 

revolucionários de 68, com quem Pasolini polemizara e tivera divergências ideológicas. Sobre este aspecto, conferir, 

por exemplo, o capítulo “... e os contestadores” in Pasolini (1983). 



125 

 

se torna um dado irrevogável da escrita de Teorema, por se tratar de uma realidade que por si só 

se apresenta como pura possibilidade, ou ainda como “parábola pura” (idem, p. 111).  

 A condição de parábola pura de Teorema, por fim, parece ser determinante para uma 

representação diferenciada do sacrifício infantil e do infante como vítima. Pasolini afirma que, 

no filme, não podia, permitir-se “redundâncias cortadas de toda significação, a significação 

estando estreitamente ligada a uma certa essencialidade (...) (PASOLINI, 1983, p. 111). De uma 

concepção como essa, conclui-se que a cena sacrificial (mesmo a literária) nunca poderia ser 

profusa e excessiva, porquanto a parábola deve apontar estritamente para a sua finalidade moral, 

exigindo uma maior economia de meios. Por conseguinte, elementos tão prodigalizados por 

Sérgio Sant’Anna, como efeitos de cena, desdobramentos metafóricos e afetação de palco, são 

filtrados pela “câmera” de Pasolini, que procura salientar o mais marcada e simplesmente 

possível o mecanismo pelo qual o sacrifício opera dentro de sua parábola.  

A cena sacrificial, assim, se ajusta a essa necessidade a partir de uma solução tão rápida 

quanto fatal: um telegrama. É a partir de uma lacônica correspondência que a presença gloriosa 

do jovem visitante será arbitrariamente eliminada, de forma ao mesmo tempo singela e abrupta, 

numa intervenção quase ao estilo deus ex machina. Dessa forma, da mesma maneira súbita com 

que chegou à casa dos hóspedes, sem esclarecimento de sua origem, o visitante se retira de forma 

gratuita da convivência apaixonada com a família, de quem se despede carinhosamente, mas sem 

nenhuma hesitação.  

A chegada e a partida anunciadas por um mero telegrama, espécie de signo de uma voz 

divina maior que convoca o retorno do jovem deus, pode também ser vista como um sinal do 

próprio poder do autor demiurgo que vimos anteriormente, mas numa chave diferenciada. Sérgio 

Sant’Anna absorve a figura do autor na própria tessitura de sua narrativa, incorporando toda a 

liberdade de criação que isso possibilita. Por outro lado, em Pasolini, essa voz autoral perde a 

relação direta com a criação artística e com a obra, travestindo-se de mandamento inexorável e 

silencioso, e se aproximando mais da perspectiva do demiurgo supremo, deus criador do mundo. 

Em termos de estrutura narrativa, trata-se de uma ação “autoral” no nível extradiegético, visto 

que sua intervenção parece se impor à revelia da diegese, a partir da vontade suprema do 

narrador, que extirpa ele mesmo a figura do jovem de sua história. Assim, pode-se dizer que a 

cena sacrificial se dá a partir de uma injunção praticamente externa, que provoca um corte 
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estratégico, cirúrgico, reduzindo ao mínimo o impacto cênico da morte do infante, mas 

cumprindo a função essencial de afastá-lo da convivência entre os homens. 

Apesar de minimalista, cabe dizer, no entanto, que essa cena sacrificial não perde seu 

peso simbólico. Suas ressonâncias abalam o próprio cerne da obra, provocando uma fratura que 

divide a existência dos personagens no antes e no depois da partida do jovem hóspede, entre a 

glória de sua presença e catástrofe de sua ausência. Ademais, essa ruptura profunda se estabelece 

não só no tema, como também na forma de Teorema: é a partir da saída do belo jovem que se 

inicia a segunda parte da narrativa, constituída basicamente de quadros personalizados, em que 

cada membro familiar sofre a ausência do amado e o respectivo colapso de suas identidades de 

classe. Nessa segunda parte que se inicia, predominará o sentimento nostálgico, inaugurado por 

vários poemas que são verdadeiros cantos em louvor do jovem deus, declamados sob o peso de 

sua irrevogável desaparição
52

. Um simples telegrama, portanto, será o limiar que dividirá a obra 

em duas partes, que se opõem precisamente pela presença divina do hóspede: na primeira, a 

experiência sublime do seu eros; na segunda, o amargor e o desespero por sua ausência. Após 

esse fatídico telegrama, o visitante não retornará de corpo presente à casa que o acolheu e 

tampouco voltará à história, recolhendo-se para sempre silenciado, jamais esquecido. 

Na perspectiva do narrador de Pasolini, o jovem deus deve inevitavelmente partir para 

que a parábola tenha continuidade, e o sacrifício nesse ponto de vista assinala apenas o início da 

derrocada espiritual da alta burguesia. Ao contrário da perspectiva de A tragédia brasileira, em 

que o sacrifício é a própria cena inaugural a que sempre se retorna, a cena sacrificial em Teorema 

é mais um nódulo a partir do qual as várias trajetórias pessoais sofrerão baques irreversíveis. 

Sendo assim, o sacrifício em Pasolini acaba por ser uma operação muito mais acurada em termos 

de economia expressiva, em função do contexto e da intencionalidade da narrativa. Contudo, 

vale lembrar que essa condensação da forma vai determinar também um adensamento em termos 

simbólicos, com a radicalização de alguns aspectos sacrificiais já abordados.  

Primeiramente, devemos observar que, em Teorema, a vítima imolada se apresenta como 

a própria encarnação de Deus (de qualquer religião), que desce à terra para dar testemunho de si 

(idem, p. 97). O fetiche em torno do corpo do visitante, portanto, se alça à esfera do sagrado e 

esse erotismo é tão determinante que a virgindade, elemento chave para o fetiche pelas meninas 

em A tragédia brasileira, é pouco importante em Teorema: o jovem deus se deita com todos os 
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membros da família, do pai à criada, do grande chefe de família à trabalhadora doméstica, sem 

corromper sua santidade. Trata-se de uma sexualidade que não é desse mundo, e o próprio 

Pasolini corrobora essa impressão: “A temática sexual em Teorema é apenas metafórica. É por 

isso que as cenas de sexo entre o visitante e os membros da família não são explícitas. O amor 

que se oferece é espiritual” (FLATLEY, 1969). Ou seja, a inocência, aqui, não é uma questão 

sexual, ligada à virgindade, como em A tragédia brasileira. Para Pasolini, a inocência é uma 

condição divina, e a vítima sacrificial é o epítome dessa condição, um deus caído que concede 

seu amor sem amarras ou julgamentos. 

Levando em conta o tema específico da morte da infância
53

, vemos então que a forma 

como Pasolini o aborda acaba por tornar a operação sacrificial um mandamento absoluto. Nas 

meninas púberes de Sérgio Sant’Anna, a inocência é uma essencialidade que convive de forma 

tensa com o elemento mundano e carnal, daí o estatuto ambíguo que elas apresentam. Logo, a 

morte ritual da virgem é uma tentativa de resguardá-la de se tornar uma mulher, condição esta 

que neutralizaria a ação sacrificial, tornando-o desnecessário. Contrariamente a isso, o garoto de 

Pasolini é um deus na Terra, milagre (ou excrescência) que somente a parábola, o “teorema” 

hipotético de Pasolini, poderia representar. Nesse sentido, a figura do jovem deus configura uma 

exceção ou uma impossibilidade que forçosamente será, cedo ou tarde, eliminada. O amor único, 

transcendente, que o jovem deus tem a oferecer é incompatível com uma sociedade divorciada da 

experiência do sagrado. Trata-se, então, de uma radicalização da condição de inocência, e por 

isso não há escapatória: o Deus deve morrer e se retirar para os céus.  

É curioso perceber como uma perspectiva mais minimalista, como a de Pasolini, pode 

postular uma radicalidade ainda maior do sistema sacrificial. De fato, em Sérgio Sant’Anna, as 

meninas inocentes lidam, em maior ou menor medida, com ameaças mundanas — a primeira 

menstruação e a perda da virgindade —, o que determina uma existência cindida e em constante 

risco. Uma vez mulheres, Jacira e Maria Altamira estariam perdidas, mas não seriam mais 

vítimas sacrificiais. Já em Teorema, esse risco não existe: o belo rapaz não é desse mundo, nunca 

pertenceu a ele. A sua beleza sedutora é o signo de uma vivência do sagrado que, por capricho de 

um narrador, se instalou milagrosamente na sociedade capitalista. Portanto, a parábola 
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 A condição do jovem visitante de Teorema como um signo da infância pode causar divergência. Tratarei dessa 

questão no subcapítulo 3.3. 
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teatralizada deve seguir até o fim a destruição provocada por sua presença gloriosa neste mundo; 

o destino do infante divino, contudo, já está selado desde o início.  

Em Teorema, a morte é absolutamente necessária para dar prosseguimento à parábola. 

Mas é também uma condição inescapável do inocente, que deve, de uma forma ou de outra, 

morrer. A inocência, nesse sentido, é um impossível. Tanto a atmosfera silenciosa e sagrada, em 

Pasolini, quanto o fim trágico e melodramático de Sant’Anna, são facetas desse mandamento 

inexorável. A criança, seja ela um deus encarnado, ou a vizinha que pula corda na calçada, são 

lembretes de que a nossa queda — no mundo, na vida, no sexo — é iminente, e a morte é a única 

chance de salvarmos os inocentes: de si próprios e de nós mesmos. A inocência, portanto, 

somente sobrevive alhures, nunca aqui e agora, e por isso nasce marcada pelo estigma da 

imolação. 

Vimos que a teatralidade da escrita proporcionou à arte encenar criticamente o 

anacronismo sacrificial, reatualizando-o e despertando novos sentidos. Porém, eis que surge 

também como uma maneira de atualizar um relacionamento ainda mais profundo e constitutivo, 

subjacente à visão sacrificial: nossa relação com a inocência e com a própria infância. Nesse 

sentido, a teatralidade talvez seja a única forma de dar vida a uma condição que já nasce 

praticamente morta; ou seja, uma forma de dar conta, ritualisticamente, do eterno lembrar-se da 

inocência perdida, assim como da impossibilidade da infância no presente. Afinal, anos de 

proteção, idealização e educação não puderam reverter a recorrência dessa imagem: continuamos 

a matar a criança. O que o teatro talvez faça é apenas encenar criticamente esses eternos ciclos de 

vida e morte. 

Porém, há um detalhe: no teatro, todos somos atores, inclusive as crianças. No palco ou 

na tela, e especialmente na literatura, elas desempenham seu papel à perfeição, sabem que estão 

apenas encenando. O jovem hóspede recebe o telegrama com a naturalidade e a resignação dos 

deuses. As meninas olham de frente os faróis mortais, fascinadas. Em ambos os casos, as 

crianças assentem diante do inevitável. Parece que elas sabem do jogo. Parecem saber que vão 

morrer. Mas aí se trata realmente do sacrifício do inocente? A morte ritual, em Pasolini e Sérgio 

Sant’Anna, realmente aniquila a presença do infante?  

 

3.2. Sacrifício: telegramas e rituais 

“É como se a casa estivesse realmente desabitada.  
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O hóspede não só parece ter levado consigo as vidas dos 

que a habitam, como parece tê-los dividido entre si, 

deixando cada um sozinho com a dor da perda, e com um 

sentimento de espera não menos doloroso.” 

Narrador de Teorema 

  

Retomemos a cena: em Teorema, o carteiro Angelino
54

 entrega um telegrama à 

circunspecta Emília. Diz o narrador que Angelino é “uma espécie de curinga”, “tudo nele tem 

um ar mágico” (PASOLINI, s.d., p. 18), o que somente acrescenta conotações enigmáticas ao 

que o nome já nos indica. De fato, Angelino, aquele que deveria ser belo e puro como os anjos, 

possui na verdade “cachos densos e absurdos, que lhe caem sobre os olhos como se ele fosse um 

cão, a cara travessa, coberta de furúnculos, e os olhos em forma de meia-lua, carregados de uma 

reserva inesgotável de alegria” (idem, p. 18). Um mensageiro que destoa visivelmente do arcanjo 

Gabriel, mas que também faz um anúncio. Ele traz o telegrama que profetiza: “Estarei com vocês 

amanhã” (idem, p. 18). Segurando o telegrama, o polegar do pai, no filme e no livro, cobre o 

nome do signatário.  

É então que uma família da alta burguesia industrial recebe a visita de um singular rapaz. 

Convivendo de maneira harmoniosa no universo burguês, o visitante estabelece uma relação 

íntima e individualizada com cada membro da família que o hospeda: Paulo e Lucia, os pais; 

Pedro e Odete, os filhos; e a abnegada Emília, serviçal da luxuosa casa. Seduzindo cada um 

deles, o visitante acessa o mais profundo de suas existências, passando então a estabelecer uma 

espécie de cumplicidade implícita, silenciosa e inequivocamente sensual. A família ganha novos 

ares, partilha de um deleite que parece vir dos céus. Trata-se de uma iluminação pessoal, uma 

experiência do divino que não transpõe as barreiras egoístas inerentes à sensibilidade burguesa. 

Jantando felizes e satisfeitos com seu hóspede, “O olhar de cada um tem a mesma significação, o 

mesmo fim; mas juntos, eles não constituem propriamente uma igreja (ainda que seja sagrado o 

silêncio daquela refeição)” (idem, p. 89). 

Angelino retorna ainda mais uma e derradeira vez. Para anunciar a partida. É quando o 

jovem hóspede, com um telegrama nas mãos, profere as únicas palavras durante todo o romance: 

“Devo partir amanhã” (idem, p. 90). Com a presença do visitante, a coesão tediosa entre classe 

social e identidade ganhara as cores diferenciadas do erotismo e da beleza. O mundo de 
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aparências e posses ganhava existência superiormente interessante, abrindo-se em possibilidades 

radicalmente distintas daquela regida unicamente pelo poder econômico e pelo privilégio de 

classe. Porém, a partida súbita do belo rapaz irá desequilibrar profundamente a vida social e as 

concepções (de antemão fracas) daquela família burguesa. Antes uma suave e prazerosa cura da 

insípida vida familiar, a beleza radiosa e para sempre extinta do visitante agora denuncia a 

alienação e a futilidade de seres insulados em suas próprias idiossincrasias e comiserações. O 

que antes parecia uma convivência abençoada, agora mostra toda a sua virulência: “Vieste, pois, 

a esta casa para destruir. / O que destruíste em mim? / Destruíste simplesmente / — com toda a 

minha vida passada — / a ideia que sempre tive de mim mesmo” (idem, p. 99-100). 

Conforme vimos anteriormente, e em função desse próprio esclarecimento da finalidade 

da parábola que é Teorema, vemos que o desaparecimento do jovem é inevitável: Pasolini 

objetiva demonstrar a hipotética derrocada da sociedade burguesa industrial, contrapondo-a à 

perspectiva do sagrado, ao mitismo popular veiculado de maneira ousada no erotismo do jovem 

rapaz. Cabe lembrar que o único personagem que tem uma trajetória diferenciada é Emília, 

proletária que ainda partilha do sentimento religioso arcaico, devido à sua origem camponesa. É 

a única capaz de compreender o jogo de presença e ausência do jovem deus, fugindo à nostalgia 

da inocência que acomete todos os outros. Portanto, o sacrifício do infante aparece como 

operação sagrada que se torna, ao mesmo tempo, um recurso contraideológico, na medida em 

que pretende desconstruir o modo de vida burguês, que, de acordo com Pasolini, já se encontrava 

em franca expansão em direção ao que o diretor antevia como fascismo tecnocrático
55

. 

No entanto, cabe pensarmos no que a retomada sacrificial soma à intencionalidade 

ideológica. Por que Pasolini escolhe especificamente a figura de um jovem e inocente rapaz para 

figurar o universo religioso popular? Ademais, trata-se de uma inocência sagrada e essencial que 

deve morrer para possibilitar a crítica político-social de sua parábola. Seja no cinema ou na 

literatura, Pasolini sempre foi conhecido pelas imagens fortes; em Teorema, o impacto imagético 

reside na presença desse rapaz primordial, silencioso, que se retira no preciso momento em que a 

família burguesa vive no melhor dos mundos. Quais são as intenções e os efeitos, os impactos e 

as injunções, do sacrifício de um inocente? Investigando casos específicos e extremos de uso do 

sacrifício, como Teorema e A tragédia brasileira, poderemos entender melhor como a morte 

sacrificial da infância é um tema que concentra muitos sentidos e se presta a muitos objetivos. 
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Nesse sentido, as obras de Pasolini e Sérgio Sant’Anna serão quase lentes de aumento, que nos 

esclarecerão aspectos muitas vezes subliminares, conotações que subjazem às representações 

mais sublimadas da morte da infância. 

Se falamos de representações extremas da morte do infante, é inevitável incluirmos 

também o argumento melodramático de A tragédia brasileira. Retomemos, agora, a outra cena:  

Fim de tarde, cantar de cigarras, grupo de crianças pré-adolescentes soltando bolhas de 

sabão, no meio de outros jogos infantis como a ‘amarelinha’, brincadeiras de roda ou 

com bonecas, onde se revela, veladamente, uma sensualidade infantil, dentro, porém, de 

um silêncio (de mortos?) (SANT’ANNA, 1987, p. 20).  

Por entre a atmosfera funérea em que as crianças brincam inocentemente, Jacira se 

destaca pulando corda na calçada, ao entardecer. Na vizinhança, aproxima-se ao longe um carro 

em alta velocidade, na medida em que aparecem, no palco imaginário, o poeta Roberto, da janela 

de sua casa, e o Negro, num terreno baldio com mato de plástico. São três vetores cênico-

simbólicos que incidem sobre o corpo de Jacira, que atravessa “a fronteira da infância para a 

adolescência, tornando-se os gestos dela, progressiva e veladamente, mais lânguidos e sensuais, 

enquanto as pontinhas incipientes dos seios parecem querer furar, arfantes, o vestido” (idem, p. 

21). Fascinada pelos faróis do carro, pelo olhar à janela de Roberto e pelo olhar do Negro, Jacira 

fica parada, abraçada sensualmente à corda de pular, submetendo-se ao desfecho trágico. Nesse 

exato momento — mais especificamente, na reencenação desse momento, na cena 7 do primeiro 

ato —, descobrimos que Roberto dá um tiro na sua cabeça, o palco mergulhando logo em 

seguida na total escuridão. 

O peso simbólico do poeta que se mata é previsível, na medida em que vimos como a 

figura do autor parece ser importante no universo de A tragédia brasileira
56

. A presença 

onisciente do autor-diretor aparece em todas as camadas do romance-teatro: 1) ora aparece como 

espécie de cerimonialista ou corifeu no enredo de Jacira; 2) ora se vê espelhado no personagem 

Roberto; 3) ora assume o papel de dramaturgo nos bastidores da montagem da peça; 4) ou ainda 

se apresenta como guardião cósmico da obra, nas figuras demiúrgicas do coveiro, do pintor e do 

astrônomo, já no enredo da morte de Maria Altamira. Assim, vemos que A tragédia brasileira 

aponta para uma problemática inerente à criação da obra de arte, que, dado o fetiche autoral, 

estabelece uma ligação íntima com o tema da virgem morta. De fato, há momentos em que a 

própria figura da virgem surge como motivo ou inspiração para a criação artística: 
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E haverá sempre uma indagação sem resposta pairando sobre o espaço cênico: dá a luz o 

poeta à sua obra, sua Musa, Jacira (o poema), ou seria o contrário: a Musa, ao fazer-se 

presente, ainda que enquanto Espectro, é quem desenharia um contorno nítido para o 

poeta, antes mera sombra, partículas integradas no meio da noite negra (...) 

(SANT’ANNA, 1987, “Abertura”). 

Dessa maneira, vemos que a figura da virgem parece se colocar dentro de uma 

problemática da própria literatura. Nesse sentido, na medida em que a virgem se torna musa 

inspiradora e personagem-fetiche da obra, não há como o desenrolar de A tragédia brasileira não 

ser determinado pela autoconsciência e pela autorreferencialidade da escrita teatral; pois é pela 

relação contraditória e atormentada do autor-poeta com sua musa inspiradora — Jacira — que a 

obra avança, oscilando entre a criação exuberante e a morte iminente. A duplicidade da criação 

artística e a sua condição metaficcional reflete a própria condição da musa, que se funda na 

ambiguidade do seu corpo e de sua inocência. 

A musa Jacira carrega no próprio corpo a marca da contradição, na medida em que a 

sedução feminina se imiscui aos gestos da criança. No corpo intocado, vislumbramos o céu da 

criação e da eternidade, mas sua inexpugnável condição terrena se torna uma constante ameaça 

de queda, de quebra da ilusão. Nesse sentido, a beleza efêmera da virgem é o lembrete perfeito 

da morte, da iminente perda da inocência infantil. Por outro lado, constantemente ameaçada pela 

sexualidade e pela vida histórica, ela se apresenta como o reflexo dos próprios dilemas da obra 

de arte em A tragédia brasileira. O poeta Roberto é aquele que encarna de maneira mais 

exemplar essa problemática: 

Não passava, mesmo o melhor poema, de um débil arremedo do entardecer que melhor 

se conformava ao meu espírito: o cantar das cigarras, uma cantiga de roda no crepúsculo 

e finalmente ela, Jacira. 

De tal composição, porém, que ali se configurava, fluida e passageiramente, nenhuma 

palavra seria suficientemente digna. Só restava a mim, portanto, cristalizá-la do único 

modo possível (SANT’ANNA, 1987, p. 81-2). 

Na perspectiva tardo-romântica de Roberto, o mundo absoluto da arte se encontra sob o 

permanente risco de rasura pelas obras contingentes. A decadência do mundo assola por todos os 

lados e a poesia está morta, ameaçando até mesmo a ingenuidade e a virgindade de Jacira, sua 

musa inspiradora. 

Obstáculos intransponíveis pedem medidas desesperadas, e assim se anuncia a solução 

para expurgar a ameaça do tempo e os impasses da arte. A imolação da musa surge como forma 
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de estancar ritualmente a aporia, entre o ideal absoluto da arte e a inevitável quebra desse ideal. 

O rito de morte será aquilo que “cristaliza”, que salvaguarda a imagem gloriosa da deusa da 

criação, alçando-a ao patamar legitimamente divino e à condição de obra de arte suprema. Por 

outro lado, exorciza-se sua face mortal voltada para a decrepitude histórica, assinalada pela 

dimensão libidinal da ninfeta e pelo efeito de corrosão do tempo. Tal tentativa de sanar a 

natureza cindida do poeta e da ninfeta culmina na formatação de um enredo melodramático, de 

inspiração nelsonrodriguiana, em que a figura do motorista, à maneira de um sacerdote, deve 

impiedosamente atropelar a criança. A sublimação da violência sexual, na forma da violência 

homicida contra o objeto de desejo — a ninfeta —, garante a remitificação da “Rainha da 

Criação” (idem, p. 65), com a morte e a consequente beatificação de Jacira, ao mesmo tempo em 

que o ritual dá o escape necessário à angústia da criação, na imagem do poeta dando um tiro na 

cabeça no momento mesmo do atropelamento. A solução poética do primeiro ato, pois, salva a 

fonte da arte e alivia a angústia criativa do artista.   

É interessante observar que, em Pasolini, não há a necessidade de salvar o inocente; este 

já pertence a uma esfera superior, a uma espiritualidade e corporalidade superiores. No entanto, 

como em Sérgio Sant’Anna, a solução sacrificial se fez indispensável e resultará efeitos 

similares: a produção de imagens míticas da inocência, que instauram um regime de retorno 

nostálgico, de eterna lembrança do que foi a presença viva da inocência. Ídolos, estátuas do 

imaginário: imagens que alçam o patamar do mito, abarcando valores cada vez mais amplos e 

fundamentais na cultura: a inocência de uma criança, a inocência de todos nós, da própria 

humanidade. Inocência santa e miraculosa, divina, no início do mundo, fundadora do cosmos.  

Se essa sequência de imagens parece exagerada, voltemos ao contexto original das 

narrativas: após a partida do visitante, em Teorema, o narrador retrata os calvários pessoais de 

cada personagem, que sofrem com a partida de seu salvador. Seguindo a causalidade interna da 

parábola, o narrador então prossegue com o que chama de “corolários”: narrativas de uma 

trajetória de sofrimento e desamparo, que descambarão para a total ruína pessoal dos membros 

da família burguesa. No horizonte de todos eles, a lembrança dolorosa do visitante: Paulo e 

Lucia procuram a saúde, o vigor e a inocência do jovem deus nos corpos de outros jovens 

proletários; Pedro, artista amador, canaliza sua falta para a febril e estéril busca pela pintura 

perfeita; já Odete segue a via da resignação sob a forma de uma catatonia que a leva à internação 

psiquiátrica.  
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Em todos esses casos, testemunhamos formas ritualizadas e individuais de lidar com o 

sacrifício do infante. Após a partida, há uma tentativa inútil de recuperar de alguma forma aquele 

que se foi, arrematada, em cada caso, por uma imagem mística que remete à santidade do jovem 

deus: Pedro, após várias tentativas de criar a obra de arte original — a saber, o próprio rosto do 

visitante —, se entrega ao ato anárquico e tardo-vanguardista de urinar em suas próprias telas. 

Odete, pela paralisia histérica, transfigura em ato de entrega suprema a própria falta que a 

acomete. Lucia e Paulo, por sua vez, culminam o seu suplício em imagens que remetem 

diretamente à iconografia bíblica: ela, após o total aviltamento de seu corpo em encontros 

sexuais furtivos, acaba numa igreja abandonada, contemplando um rústico Cristo crucificado; já 

ele se despe numa estação de trem e se entrega ao deserto, numa espécie de ato alegórico descrito 

pelo poema que fecha o livro, remetendo à própria imagem do apóstolo Paulo ou dos judeus no 

deserto. 

 As referências bíblicas no caso de Paulo e Lucia podem sugerir que a obra de Pasolini 

tem como horizonte espiritual a doutrina cristã, sendo o jovem visitante uma espécie de versão 

do Cristo. Contudo, o próprio destaque que o corolário de Emília ganha na segunda parte do livro 

mostra que o autor tinha em mente uma espiritualidade mais abrangente, próxima da experiência 

popular do sagrado. Emília é a única que não padece o dilaceramento da despedida: após a saída 

do hóspede, foge escondida da casa dos patrões e retorna ao seu antigo vilarejo, onde passa a se 

alimentar apenas de urtigas, sempre impassível, sentada num banco de praça ao ar livre. O 

silêncio e a abnegação despertam o fértil imaginário da devoção popular, que logo obtém 

confirmação quando Emília passar a conceder milagres e curas, sendo santificada pelos locais e 

se tornando objeto de romarias. O seu último feito de santa foi levitar acima dos fiéis em delírio, 

antes de pedir para ser enterrada viva num canteiro de obras. 

As imagens relatadas configuram atos rituais que remontam ao encontro divino com o 

hóspede. Indo desde o colapso psíquico até manifestações sobrenaturais da religiosidade popular, 

são tentativas imagéticas de reatualizar aquilo que nunca mais será. Nesse sentido, o sacrifício do 

infante gerou uma série de imagens nostálgicas, que procuram relembrar não só o contato 

fundamental com o divino, como também estabelecer a nossa própria distância dele. Há 

inevitavelmente um jogo de aproximação e de afastamento, que determina uma relação circular 

em torno da figura do inocente desaparecido, ou ainda do infante morto. Assim, o sacrifício 

surge como mecanismo que, ao aniquilar o ser que nos é mais precioso, nos joga num fluxo de 
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memória que produz imagens que mitificam a infância ainda mais, seja na direção do sagrado, do 

ideal artístico ou ainda do belo transcendente. 

De maneira análoga, o sacrifício, como máquina ao mesmo tempo violenta e produtora de 

imagens, é por excelência o motor condutor de A tragédia brasileira. As imagens proliferantes 

do romance-teatro inclusive confirmam a total divinização de Jacira, revertendo os efeitos do 

tempo e da sexualidade. Voltemos ao entrecho: relatando o trágico acidente ao delegado, o 

Motorista questiona se realmente chegara a atropelar a menina, pois o seu corpo estava intacto. 

Não obstante, antes do suposto atropelamento, os signos da cena prefiguravam o ímpeto violento 

do sacrifício: o carro potente e veloz, a percussão que acompanhava o desejo e a expectativa 

homicida de Roberto e do Negro, a gota de sangue que surgia no vestido da menina, anunciando 

a morte ou a maturidade sexual. No entanto, mais importante do que saber se houve o 

atropelamento ou não, é o fato de que não só o corpo de Jacira estava intacto, como também se 

sucede um feito milagroso: 

Motorista (quase saindo de cena): — E foi por isso que eu ergui ainda mais a saia da 

menina, a tempo de ver quando aquelas ínfimas partículas de sangue se retraíam para 

dentro, como se imantadas por uma força interna, misteriosa, conduzindo a menina a um 

tempo anterior... (música beatífica e repicar de sinos, para o cortejo)... onde ela fosse 

pairar para sempre... virgem... intocada... numa espécie de limbo. (Sai o Motorista.) 

(SAN’TANNA, 1987, p. 38). 

Dessa cena milagrosa, em que o corpo morto da virgem se torna um índice físico do 

processo de divinização, segue o processo natural de canonização da virgem, a quem se atribuem 

milagres e curas. Em torno do seu túmulo, os lugares comuns da devoção popular brasileira: o 

comércio religioso dos “mafuás”, a fila de necessitados e flagelados, a barganha de dádivas e 

promessas entre santo e devoto, todo um universo religioso popular em torno de mais uma santa 

milagreira, cuja história é inclusive associada a de Santa Maria Goretti
57

. Por outro lado, é 

igualmente notável que, na atmosfera alucinatória de A tragédia brasileira, Jacira continue 

assombrando o palco, circulando como fantasma por entre os vivos e recebendo todos os 

presentes deixados no seu altar-túmulo. Mesmo morta, o personagem ainda migra de uma 

realidade ficcional para outra, aparecendo no terceiro ato como Mira, a Maravilhosa, estrela que 
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 O leitor entende melhor a associação com a santa na cena 3 do segundo ato, quando uma Jacira fantasmal declara 

sua comoção espiritual e sensual com a história de uma menina de onze anos que levou catorze facadas ao se 

defender de um agressão sexual. A defesa obstinada de sua castidade e o posterior perdão ao agressor foram os 

feitos que motivaram a canonização da menina Maria Goretti pela igreja católica, em 1950. 
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ilumina Maria Altamira banhando-se na cachoeira. A estrela Mira surge na abóboda falsa do 

palco “Como se fosse ela uma outra virgem, a jorrar sobre a garotinha, entre as forças das trevas, 

uma fosforescência de fogo-fátuo”(idem, 138). 

 Assim, seja parodiando o fenômeno da crendice popular, seja incluindo signos que 

repliquem fantasmaticamente a imagem de Jacira em outras situações e esferas ficcionais, o 

sacrifício em A tragédia brasileira gera toda uma iconografia da virgindade e da inocência, que 

sempre recorre à imagem dos impiedosamente imolados para nos lembrar da nossa condição de 

pecadores. Nesse sentido, o fato de Jacira ainda vagar pelo palco, mesmo depois morta, só pode 

ser uma caricatura extrema desse processo, mostrando-nos que, longe de exorcizar de vez a 

figura do infante, o sacrifício é uma operação simbólica que o eterniza no seu “tédio olímpico” 

(idem, p. 54), tornando-o onipresente no imaginário e na cultura. Nesse sentido, podemos dizer 

que são imagens que se irmanam num mesmo contínuo ideológico e temático: Santa Maria 

Goretti, Jacira, a atriz adolescente que interpreta esta, Maria Altamira — meninas que são apenas 

versões de um mesmo repertório. 

 Assim, o sacrifício surge como ação ritual que, ao promover a morte de um inocente, 

garante a eternidade da sua imagem na cultura. Tal fato, de certa forma subliminar em qualquer 

manifestação do tema da morte da infância, aparece de maneira aguda em Teorema e A tragédia 

brasileira, que surgem como obras que reelaboram cênica e ritualmente essa dialética entre 

morte e vida que ronda a figura da criança. O paradoxo do puer aeternus, na perspectiva teatral, 

sentimentalista e religiosa de Pasolini e Sérgio Sant’Anna, aparece de forma exemplar não só no 

seu mecanismo de funcionamento, como também nas possíveis consequências do sacrifício, que 

frequentemente culminam numa memória nostálgica que de certa forma concilia a condição 

dilacerada do infante — entre a inocência e a sua inviabilidade no mundo histórico. 

 A respeito desse fato, é importante lembrarmos que, subjacente à solução sacrificial, 

existe um inevitável processo de cristalização de uma imagem específica da criança, que supõe 

um determinado modelo ou expectativa daquilo que entendemos ser a infância. Trata-se de uma 

infância próxima do divino, intocável e imaculada, que permanece como estágio idílico e 

primordial da existência. Nessa perspectiva, o infante surge como objeto de adoração e de 

proteção, e a sua morte sacrificial se apresentaria como forma de perpetuar a sua condição de 

inocência. Nesse caso, pode-se até mesmo dizer que matar uma criança significaria salvá-la: uma 

ação ritual e violenta que se transfigura, ao fim e ao cabo, num ato de adoração quase amorosa. 
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 Nas obras em questão, o notável investimento erótico sobre a figura do inocente traz à 

tona um aspecto muitas vezes velado na temática sacrificial. Teorema e A tragédia brasileira são 

obras que de certa forma dessublimam esse componente erótico, tornando-se necessário agora 

acrescentar o ponto de vista libidinal à nossa visão acerca do sacrifício. Nesse sentido, a teoria de 

George Bataille (2014) sobre o erotismo se apresenta como inevitável contraponto, na medida 

em que o filósofo buscou precisamente o esclarecimento das relações fundamentais entre eros, 

violência e morte, o que permite introduzir um segundo ponto de vista que contempla o erotismo 

latente no ritual sacrificial.  

Baseando-se fortemente no ponto de vista antropológico, mas indo para além dele, o 

pensamento de Bataille frequentemente remonta ao sacrifício e aos demais ritos religiosos como 

forma de se acercar de vivências primordiais dessa relação entre o impulso erótico e uma 

violência libertadora. Uma perspectiva que se torna ainda mais pertinente pelo erotismo 

manifesto das obras de Pasolini e Sérgio Sant’Anna, engendrado através da violência sacrificial e 

da consequentemente morte da vítima. 

 O enfoque de Bataille provoca uma reversão dos polos: se antes falávamos de como o 

sacrifício fora transfigurado em cena aberta, numa linguagem teatralizada que se misturava a 

uma espécie de semiologia erótica, agora é o erotismo que aparece como fenômeno fundamental 

que se liga indissociavelmente à violência e à morte. Para Bataille, o erotismo é a força que age 

na passagem dos seres descontínuos e objetificados que somos, para uma vivência do contínuo 

entre o ser e o mundo que o cerca. A transposição desse limite individualizado só poderia ser 

catalisada pela violência e pelo sentimento de morte iminente, por meio dos quais a 

individualidade da vida descontínua seria rompida, e afirmada a continuidade junto ao ser 

cósmico. Assim, o erotismo possuiria uma ligação constitutiva com a violência, pois somente 

esta seria capaz de levar a cabo o impulso erótico:  

(...) Que significa o erotismo dos corpos senão uma violação do ser dos parceiros? Uma 

violação que confina com a morte? Que confina com o assassinato? 

Toda operação do erotismo tem por fim atingir o ser no mais íntimo, no ponto em que o 

coração desfalece. A passagem do estado normal ao de desejo erótico supõe em nós a 

dissolução relativa do ser constituído na ordem descontínua (BATAILLE, 2014, p. 41). 

Nessa perspectiva, não surpreende que Bataille tenha dado atenção especial aos ritos 

sacrificiais antigos. Sua leitura buscou nessas cerimônias de morte a precisa ligação entre eros e 

violência, mas não apenas isso: foi nelas que encontra uma espécie de protótipo dessa relação, na 
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medida em que o sagrado religioso revela o sagrado subjacente a toda experiência erótica 

profunda e sistemática (idem, p. 39). Nesse sentido, Bataille se refere ao sacrifício como ato 

sagrado de amor:  

Essa ação violenta, que priva a vítima de seu caráter limitado e lhe dá o ilimitado, o 

infinito que pertence à esfera sagrada, é desejada em sua consequência mais profunda. 

Ela é desejada como a ação daquele que despe sua vítima, que ele deseja e quer penetrar 

(idem, p. 114). 

Logo, um ato de amor que envolve uma espécie de desejo destruidor, com vistas a libertar o 

amante de todas as constrições da individualidade, reconduzindo-o à plenitude do ser:  

É geralmente próprio ao sacrifício fazer concordar a vida e a morte, dar à morte o jorro 

da vida, à vida peso, a vertigem e a abertura da morte. É a vida misturada com a morte, 

mas nele, no mesmo instante, a morte é signo de vida, abertura ao ilimitado (idem, p. 

115).  

Partindo dessa concepção de sacrifício proposta por Georges Bataille, entende-se melhor 

como a componente erótica incide no processo sacrificial, na medida em que eros e violência 

confluem na mesma direção, tornando o assassinato do inocente uma vazão excessiva e profunda 

de uma força erótica. Nesse sentido, o fetiche pela menina virgem em Sérgio Sant’Anna ou o 

desejo pelo belo visitante de Pasolini são vetores eróticos que encontram sua culminância no 

próprio processo sacrificial, que arremata uma inequívoca relação amorosa estabelecida com o 

infante. Surge, portanto, a partir de agora, uma duplicidade que parece reger o processo 

sacrificial nas obras em estudo: de um lado, a inocência que, para ser salva, precisa morrer; de 

outro, o impulso amoroso que incide sobre o corpo do inocente e atinge seu apogeu na morte. No 

caso do infante idealizado, essa relação amorosa é radicalizada, uma vez que se trata de uma 

relação com o próprio emblema sagrado da inocência, que somente poderia ser resolvida com a 

sua morte ritual. 

Por outro lado, com Bataille, podemos também tentar esclarecer o próprio estatuto do 

infante morto no imaginário: adentrando como vítima sacrificial no terreno do sagrado, a 

imagem do infante atinge uma outra existência para além da vida comum e individual, o que a 

princípio explicaria a perpetuação de sua imagem no imaginário coletivo. Num capítulo em que 

estuda os sacrifícios astecas, em A parte maldita (2013), Bataille afirma que a vítima imolada 

atinge o patamar do sagrado na medida em que ela se insere numa ordem de consumação 

violenta e total, que elimina seu caráter individual e econômico. Em termos religiosos, trata-se de 
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uma operação expiatória cujo objetivo é “determinar o que cabe à ruína e preservar o resto de um 

perigo mortal de contágio” (BATAILLE, 2013, p. 73). O filósofo se refere, aqui, aos 

remanescentes da hecatombe sacrificial: os sacrificantes, os despojos, os instrumentos de 

imolação e a própria comunidade, que saem purificados da experiência sacrificial, ao passo que o 

corpo da vítima seria entregue à pura violência. De forma análoga, poderíamos especular se, no 

sacrifício do inocente, a ruína do corpo não seria levada a cabo pela ação sacrificial, ao passo que 

a inocência como valor — e imagem — permaneceria livre de qualquer contaminação. Nesse 

sentido, o inocente sacrificado seria essa “parte maldita, prometida à consumação violenta”, 

vítima que é arrancada à ordem utilitária por uma profanação ou maldição “que torna 

reconhecível seu rosto, que irradia, a partir de então, a intimidade, a angústia, a profundidade dos 

seres vivos” (idem, p. 73). 

Assim, a imagem da inocência após o sacrifício pertenceria, agora definitivamente, à 

esfera do sagrado, refletindo uma profundidade que conecta todos os seres vivos. A inocência 

vista por esse prisma surge, dessa forma, como um valor fundamental, objeto privilegiado de 

mistificação e mitificação cultural, uma vez que indicia a experiência profunda do sagrado. Em 

Teorema e A tragédia brasileira, a permanência fantasmática da figura do infante morto no 

imaginário parece ser uma prova disso, ainda mais por se conectar profundamente à tópica da 

religiosidade popular: a inocência surge como horizonte que remete à profundidade da 

existência, a um sentimento de intimidade com o mundo, e por isso se presta a ocupar por 

excelência o lugar da experiência religiosa, inspirando fortemente uma iconografia da devoção 

popular que reveste o sentimento de nostalgia da inocência. 

A partir da perspectiva de um erotismo sacrificial, com Georges Bataille, entende-se 

melhor a dinâmica erotismo-violência que concorre para o sacrifício da infância. São traços que, 

a princípio, singularizam as obras analisadas — Teorema e A tragédia brasileira —, mas que 

permitem pensá-las como visadas extremas de processos que podem ocorrer em muitas outras 

instâncias: literárias, culturais e quiçá sociais. Nesse sentido, percebe-se que não só devemos 

pensar no aspecto redentor da morte como elemento recorrente no tema da morte da infância e da 

inocência, mas também nos investimentos libidinais implícitos em muitos dos infanticídios da 

imaginação. É importante encarar obras como a de Pasolini e de Sérgio Sant’Anna não tanto 

como produtos de sexualidades porventura perversas e polêmicas, e sim mais pelo que a própria 

ousadia da literatura pode dizer de nós mesmos. É por esse prisma que obras como as que 
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analisamos se tornam tão desafiadoras, propondo ao leitor enredos extremos em que a infância é 

atravessada pela violência e pela sexualidade, de maneira muitas vezes impiedosa e excessiva, 

mas na qual é possível entrever uma forma específica (e tradicional) de se relacionar com a 

infância. 

O sacrifício, portanto, surge em Pasolini e Sérgio Sant’Anna de forma dessublimada, 

como operação expiatória e ato supremo de amor, a partir do qual a infância se torna por 

excelência um lugar de memória. Matamos por amor, salvamos para nunca esquecer. A infância 

se torna, assim, uma inequívoca imagem do passado, cuja lembrança ganha contornos cada vez 

mais míticos, na medida em que dialoga com outros substratos da tradição cultural. As crianças 

adentram a eternidade e ampliam seu poder simbólico: passam a ser porta-vozes de outros 

mundos, a inocência ganhando camadas imaginárias e agregando outros sentidos e funções. A tal 

ponto que, em Pasolini e Sérgio Sant’Anna, as crianças não permanecem apenas crianças: 

tornam-se criaturas remanescentes de um mundo arcaico e esquecido, povoado de ninfas e vaga-

lumes. 

 

3.3. Ninfas e vaga-lumes 

Estremece a menina, estremecemos nós, os espectadores. Porque intuímos, 

encerrado nesse cofre, o elo com o passado mais remoto da Criação e 

também o destino que a esta Criação aguarda.” 

Narrador de A tragédia brasileira. 

  

No famoso “Artigo dos vaga-lumes”
58

, de 1975, Pasolini fala de uma espécie de vazio de poder 

na Itália, que se caracterizava pela radicalização do poder totalitário do fascismo de Mussolini e 

do subsequente governo democrata cristão. Para Pasolini, entretanto, essa radicalização não se 

dava mais por meio de representações políticas institucionais: tratava-se de um poder que 

circulava à revelia do governo democrático, suplantando-o, à reboque do processo de 

industrialização da década de 70. No referido artigo, o cineasta não afirma claramente a natureza 

desse novo poder, apenas diz que dele só temos “imagens abstratas e, no fundo, apocalípticas” 

(PASOLINI, 2012, p. 116). Ligado ao processo tardio de unificação e industrialização italiana, 

                                                           
58

 Em 1º de fevereiro de 1975, Pasolini escreve um artigo para o jornal Corriere dela Sera intitulado “O vazio do 

poder na Itália”, provocando forte repercussão no meio intelectual. O texto passa a ser conhecido como “O artigo 

dos vaga-lumes” e é assim nomeado ao ser incluído na coletânea Escritos corsários. 



141 

 

esse novo poder se instauraria disfarçadamente sob a capa da modernização das técnicas e de 

novas formas de consumo.  

 Para pontuar as mudanças profundas pela quais a sociedade italiana passava — um 

processo que daria origem, ao fim e ao cabo, ao capitalismo tecnocrático das sociedades 

midiatizadas —, Pasolini se incumbe da prerrogativa de escritor e propõe uma metáfora para 

definir o processo: o desaparecimento dos vaga-lumes. Diz o poeta: 

Nos primeiros anos da década de 60, por causa da poluição do ar, e, sobretudo, no 

campo, por causa da poluição da água (os rios azuis e os pequenos canais transparentes), 

começaram a desaparecer os vaga-lumes. O fenômeno foi fulminante e fulgurante. 

Depois de anos os vaga-lumes desapareceram completamente (eles são, agora, uma 

lembrança muito dolorosa do passado: e um homem de idade, que tenha tal lembrança, 

não pode reconhecer nos novos jovens a sua própria juventude, e não pode mais ter as 

recordações maravilhosas daquele momento) (idem, p. 112). 

Uma metáfora ao mesmo tempo poética, política e autobiográfica, cujos complexos 

imbricamentos foram esclarecidos por Georges Didi-Huberman (2011), em Sobrevivência dos 

vaga-lumes. Para o filósofo francês, o conceito do desaparecimento dos vaga-lumes deve ser 

pensado em contraponto à carta que Pasolini escreve a Franco Farolfi, em 1941. Nela, um jovem 

Pasolini escreve ao amigo narrando o episódio em que, junto a um companheiro de noitadas, 

observa uma nuvem de vaga-lumes, com seus movimentos luminosos anunciando o 

acasalamento. Didi-Huberman lê essa imagem como uma alegoria da resistência humana à noite 

totalitária, figuração tenebrosa do regime de Benito Mussolini. Cita a parte da carta em que 

Pasolini, ao observar o voo erótico dos vaga-lumes, pensa na irredutível ligação entre o amor e a 

amizade, valores primordiais que surgem como pequenas luminescências a resistir em meio à 

escuridão das ditaduras políticas:  

Pensei então no quanto é bela a amizade, e as reuniões dos rapazes de vinte anos, que 

riem com suas másculas vozes inocentes e não se preocupam com o mundo a sua volta, 

continuam vivendo, preenchendo a noite com seus gritos. Sua virilidade é potencial. 

Tudo neles se transforma em risos, em gargalhadas. Sua impetuosidade viril nunca fica 

mais evidente e inquietante do que quando eles parecem ter voltado a ser crianças 

inocentes, porque em seus corpos permanece sempre presente sua juventude total, alegre 

(PASOLINI apud DIDI-HUBERMAN, 2011, p. 19-20).  

Uma visão que parece uma antecipação de um misterioso visitante, cuja virilidade e 

inocência desmantelarão definitivamente uma família burguesa. Interessante percebermos como, 
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na visão de Pasolini, o elemento sexual dos jovens rapazes — sua virilidade — é realçado 

precisamente pelo retorno à infância. Trata-se de uma visão paradoxal que o próprio visitante de 

Teorema parece incorporar, na medida em que a juventude e a sexualidade se revestem de 

determinados tópoi da infância, numa junção de extremos que, antes de revelar contradição, 

exibe na verdade uma aderência entre esses valores. Assim, eis que o jovem deus surge como 

uma possível imagem vaga-lume, signo de uma existência arcaica e fundamental cujo brilho 

solitário resiste em meio à escuridão cada vez mais cerrada das sociedades capitalistas. De 

acordo com Didi-Huberman, esse será precisamente o olhar que Pasolini nos legará com sua 

obra, uma vez que 

toda obra literária, cinematográfica e até mesmo política de Pasolini parece de fato 

atravessada por tais momentos de exceção em que os seres humanos se tornam vaga-

lumes — seres luminescentes, dançantes, erráticos, intocáveis e resistentes enquanto 

tais — sob nosso olhar maravilhado (idem, p. 23, grifo do autor). 

Estamos ainda em 1941, vinte e cinco anos antes do lançamento de Teorema, mas o 

jovem visitante parece ser um remanescente tardio do sentimento que tomava o Pasolini daquela 

época. A despeito do obscuro cenário político fascista, Pasolini ainda enxergava o lampejo 

genuíno de humanidade dos vaga-lumes e, nesse sentido, a aparição do hóspede configura uma 

luz possível, uma “exceção da alegria inocente, que recebe ou irradia a luz do desejo” (idem, p. 

21). 

Entretanto, o futuro se mostraria ainda mais sufocante. Em 1975, o cenário político 

italiano teria mudado profundamente, com o recrudescimento velado das privações e das 

restrições, acompanhado, além disso, daquilo que a Pasolini pareceria o pior dos males: não 

saber mais quem é o inimigo a combater. No artigo dos vagalumes, encontramos um Pasolini 

mais maduro, um artista de carreira consolidada, apesar (ou precisamente por isso) da forma 

sempre polêmica com que produziu suas obras e enfrentou a opinião pública. Ao falar de um 

vazio de poder, Pasolini radicaliza seu pessimismo político para alertar à sociedade italiana que 

um movimento de assimilação e padronização do modo de vida burguês está em processo. Este 

se tornaria extremamente pernicioso ao apontar para um irreversível “movimento geral de 

enfraquecimento cultural” (idem, p. 28), que anularia toda e qualquer possibilidade de modos de 

vida, cultura e arte alternativos à ideologia do consumo. A situação política e cultural, para o 

Pasolini de 1975, se torna periclitante principalmente pelo fato de que não haverá maneiras de 

fugir a esse poder onipresente. Assim, no contexto fascista de 1941, quando se sabia contra quem 
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se lutava, Pasolini testemunhava, apesar de tudo, a resistência dos vagalumes; já em 1975, a ele 

apenas restaria constatar o seu irrevogável desaparecimento. 

A estrutura de Teorema torna quase irresistível enxergar a obra como uma espécie de 

figuração poética desse percurso político-ideológico, entre a resistência dos vagalumes e a sua 

desaparição. A saída do jovem deus que inaugura a segunda parte do livro reverbera a 

impossibilidade que Pasolini diagnosticará para os vaga-lumes sete anos depois do lançamento 

do filme e do livro nos anos de 67-68: o visitante, símbolo de um passado mítico — figura ao 

mesmo tempo sexual e inocente e, por isso, ideal — será eliminado da narrativa, uma vez que 

sua presença é incompatível com a degradação que rapidamente consome a sociedade burguesa. 

Em que pese a recordação nostálgica daquela presença divina e bela, o pessimismo de Teorema é 

inegável: os membros da rica família de Milão quedarão um por um, por não conseguirem 

acessar a experiência do sagrado indiciada pelo hóspede que se foi. Com exceção de Emília, cuja 

origem camponesa partilha uma raiz comum com o caráter divino do jovem, o que 

testemunhamos com a parábola de Pasolini é a total impossibilidade de qualquer manifestação do 

sagrado religioso e dos demais valores que ele veicula, a saber, valores culturais e tradicionais 

que escapam à mercantilização da vida e do espírito do homem. Enfim, trata-se, ao fim e ao 

cabo, do desaparecimento dos vaga-lumes, que permanecem como “uma lembrança muito 

dolorosa do passado” (idem, p. 112), diante da qual os personagens (Paulo e Lucia, Pedro e 

Odete) perecem por não conseguirem vislumbrar uma saída para além de seus dramas pessoais, 

presos estão eles aos horizontes espirituais da burguesia. 

Em Teorema, portanto, podemos vislumbrar a tensão entre as duas concepções opostas 

que Didi-Huberman entreviu no pensamento político de Pasolini. No contexto específico da obra, 

vejo o sacrifício como uma operação de mediação entre as duas visões estético-políticas, na 

medida em que dois momentos distintos são postos em simetria tensa: na primeira metade da 

obra, a resistência dos vaga-lumes, através da aparição gloriosa do jovem visitante; na segunda 

parte, o seu inevitável desaparecimento, refletindo a condenação sumária da mentalidade e do 

mundo burgueses. Dramatizando essa passagem, o sacrifício efetua um corte simbólico e 

ideológico, transformando a difusa imagem dos vaga-lumes em, conforme vimos, “lembranças 

dolorosas do passado”. Não seria por outra razão que os corolários da segunda parte da obra 

sejam regidos pelo forte elemento nostálgico, uma vez que lidam com uma ausência irreversível, 

um passado morto, enterrado e para sempre lembrado. Pela morte sacrificial, o infante recua em 
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direção ao passado ou ao inefável, permanecendo como fantasma que alimenta um presente 

desnorteado e paralisado pela nostalgia. 

É importante notarmos como essa imagem do passado — imagem vaga-lume — toma 

para si elementos associados à infância, como forma de talvez potencializar seu apelo mítico e 

original. A aparição do jovem deus não apenas reforça a grandeza cósmica de sua figura, 

marcada pela condescendência paternal com que seduz a família que o hospeda, como também 

se reveste de uma série de traços infantis que lhe conferem uma espécie de inocência primordial, 

reverso complementar e concomitante da sua condição divina. Acerca desse aspecto, interessa-

nos observar como a infância surge como recurso que concorre para a conformação mítica, 

estabelecendo uma ligação íntima entre inocência e divindade, entre o deus e a criança.  

Inicialmente, no livro, vemos que se trata, antes de tudo, de um rapaz “isento de 

mediocridade, de familiaridade e de vulgaridade”, “socialmente misterioso, embora se entrose 

perfeitamente com todas as pessoas que estão ao seu redor” (PASOLINI, s.d., p. 19). No mundo 

de classes sociais veladamente marcadas, como o da burguesia capitalista, essa indefinição 

parece colocar o visitante num limbo sociológico, a despeito de ele frequentemente ser associado 

à pureza dos jovens camponeses ou proletários. No entanto, a despeito dessa possível associação 

de cunho social, a beleza superior desse jovem será o elemento que o desgarra definitivamente 

do meio em que se encontra, pairando de tal forma entre as pessoas que sua presença se torna um 

acontecimento inaudito entre os mortais: “A sua presença ali, naquela festa absolutamente 

normal, é, portanto, quase um escândalo; mas um escândalo ainda agradável e carregado de 

benévola expectativa” (idem, p. 19-20).  

Um escândalo “ainda” agradável que se aprofundará, na medida em que a beleza 

fulgurante, reverberando a piedade maternal / paternal de um deus cristão, se revelará 

inequivocamente sexual, fundada na espessura e na perfeição física de um corpo saudável. Um 

corpo que se oferece inteiro, “rico em carnes mas sem nenhuma flacidez, abundante mas puro 

(...), como se estivesse nu, da graça do tórax e dos braços tesos à violência das coxas” (idem, p. 

78). Uma violência que é ressaltada diversas vezes ao longo do texto, como forma de descrever o 

impacto sensorial de um físico quase sagrado, que se impõe como uma espécie de força da 

natureza, inconsciente e implacável: 

Pelo pequeno retângulo da objetiva, ela o observa sem ser vista. Contempla-lhe o rosto, 

os ombros, o grande tórax e a estreita bacia de jovem pai; observa a sua distração, que 
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esconde uma violência de que ele parece, inocentemente, não ter consciência, ou então 

da qual só conhece a natureza (idem, p. 68). 

No entanto, a despeito do caráter avassalador da beleza do rapaz, é notória a associação 

entre encanto sedutor e condescendência paternal. A cada cena de sedução, diante de um 

seduzido prostrado e submisso, o jovem triunfa docilmente assumindo uma postura de 

superioridade paciente, algo irônica, porém singela: “e logo seus olhos se enchem daquela luz 

que já conhecemos nele... daquela luz de um pai cheio de confiança materna... que é, ao mesmo 

tempo, compreensiva e docemente irônica” (idem, p. 36). O resultado é uma espécie de 

dubiedade divina, em que se misturam afeto misericordioso e hedonismo, obediência e violência, 

numa imagem enigmática que resiste à decifração. Àqueles que caem sob esse feitiço, resta 

somente a entrega a uma espécie de epifania erótica que abalará as identidades e os valores 

socialmente arraigados. 

Nessa radicalização de um ser transcendente, que indicia não só uma diferenciada 

realidade afetivo-religiosa, como também uma inegável dimensão libidinal, o elemento de 

inocência surge como um arremate que parece fusionar essas duas dimensões, além de trazer um 

insuspeito halo infantil à figura do jovem: 

“O corpo do hóspede é como um sopro carnal, cheio de saúde física e, em consequência 

— pela crueldade das coisas justas —, também de saúde moral. Com aquele corpo 

intato, a medida de um outro mundo — o da inocência salvadora (...)” (idem, p. 65).  

O belo rapaz nunca demonstra consciência da atração que exerce sobre os outros, assumindo 

uma sinceridade espontânea em todas as situações, sempre aquiescendo respeitosamente ao 

carinho que lhe é dado, mas avançando através das barreiras moralistas e das convenções sociais. 

A inconsciência confere ao rapaz um caráter seguro e lhano ao mesmo tempo, o que retira da sua 

perspectiva qualquer resquício de pudor ou hesitação, e lhe dá, dessa maneira, uma calma alegria 

diante dos fatos: “com aquele sorriso de quem não perde nada, mas antes dá tudo, e nem por isso 

deturpa, com orgulho ou desprezo, a sua cândida graça” (idem, p. 81).  

 Valores como a candidez e a naturalidade são consequências de um traço básico atribuído 

ao visitante, a saber, sua inocência, que reflete uma aquiescência bondosa diante de afetos 

primordiais como a fraternidade e a sexualidade. A respeito desse aspecto, é importante notar 

que, apesar da forte carga sexual, a inocência aqui acaba por se ligar a elementos 

inequivocamente infantis, entremeados a motivos ou imagens que remetem a um repertório 

próprio da infância. Nesse sentido, a perspectiva de uma criança até mesmo poderia ser 
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convocada para preencher o sentido enigmático que a figura do visitante assinala — um nó entre 

a inconsciência e a ironia, a ingenuidade e a sexualidade —, apontando a infância como metáfora 

para entender um ser dissociado da hipocrisia e do moralismo do mundo burguês, esse mundo 

referido pelo narrador como realidade eminentemente envelhecida e artificial
59

. 

 Acredito que a imagem da infância é de tal modo forte que será possível formular a 

imagem do jovem visitante de Teorema a partir de cinco caricaturas, que correspondem por sua 

vez a cada um dos familiares seduzidos. Trata-se de cinco momentos-chave, que flagram 

posturas que, aqui, associo à infância: a criança lendo, dormindo, brincando, servindo 

diligentemente ao adulto e, por fim, superando-o. 

 A primeira imagem é a reboque de Emília, que cortando a grama, observa ao longe o 

corpo do hóspede deitado ao ar livre. Ele lê atentamente apostilas técnicas, o que reforça o 

caráter juvenil da leitura, voltado para o estudo. No mais, são recorrentes as situações em que o 

jovem se encontra imerso em leituras, quando, por exemplo, é observado por Odete a ler 

Rimbaud, ou quando lê Tolstoi para Paulo. A própria escolha desses contextos literários é 

sintomática, na medida em que Rimbaud é o poeta da juventude por excelência, ao passo que A 

morte de Ivan Ilitch será o entrecho para a sedução do pai — no qual detectaremos, mais a frente, 

outra postura da infância. No entanto, o que devemos reter nessa imagem é a criança distraída 

pela leitura, ou concentrada nos estudos, configurando uma postura que se opõe totalmente ao 

universo do trabalhador braçal, ainda mais quando o jovem decide descansar do estudo com um 

volume de poesias de Rimbaud: “O jovem não se dá conta de que está sendo observado, 

mergulhado no estudo completa e quase inocentemente — o que, aos olhos de Emília, é um 

privilégio quase sagrado” (idem, p. 22). 

 A segunda postura é a partir de Pedro, que, de início, estabelece uma relação de amizade 

com o recém-chegado, como se fossem camaradas de mesma idade. Porém, dormindo no mesmo 

quarto, o físico e as maneiras do visitante provocam total desconforto a Pedro, inibido diante da 

desenvoltura e da naturalidade com que o amigo se despe à sua frente. Inquieto, Pedro faz o 

impensável: admira de perto o visitante dormindo nu, no seu “sono tranquilo, viril e quente” 

(idem, p. 31). Puxa-lhe a coberta até o ventre, fascinado pela criança que dorme, envolta no 
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 Ver, por exemplo, as descrições de Pedro, Odete e Lucia que denunciam, no primeiro, um aspecto doentio e 

pálido do corpo, como marca hereditária de sua classe (PASOLINI, s.d., p. 35). Já em Odete, é destacada a sua 

sabedoria precoce, que traz implicitamente uma consciência da própria miséria vital em que se encontra, porém 

mascarada pelos privilégios do meio conservador em que nasceu (idem, p. 13). Por fim, Lucia é o epítome do mundo 

burguês, por sustentar uma beleza impecável e tediosa, verdadeiro acessório do lar (idem, p. 15-16, 145). 
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“sono misterioso das pessoas sadias” (idem, p. 29), e é nesse preciso momento em que o amor 

pelo hóspede vem à tona na consciência do personagem.  

 Já Lucia é a que capta o momento em que a criança brinca: numa espécie de chalé anexo 

à mansão da família, a mãe observa do alto o visitante seminu, correndo pelo lago e brincando 

com o cão da família, “satisfeito, forte e alegre como um menino” (idem, p. 37). A partir dessa 

cena idílica, Lucia retorna para o interior do chalé e, ao observar as roupas do hóspede jogadas 

ao chão, é acometida de súbita ternura maternal pelo rapaz, pensando que aquele belo jovem 

poderia ser seu filho. Desse repentino e intenso “fetichismo materno” (idem, p. 39), o sentimento 

de Lucia ganhará contornos cada vez mais intensos, culminando na entrega amorosa ao visitante 

no terraço da cabana. 

 O sentimento filial será também, a princípio, o gatilho para o amor de Paulo pelo jovem 

deus. O pai passa a notar o jovem visitante depois de flagrá-lo dormindo na mesma cama 

abraçado a Pedro, porém o fato realmente decisivo para tal será a doença que deixará Paulo 

gravemente prostrado. Convalescendo, o pai da família contará com toda a presteza e doçura do 

visitante, que servilmente o acompanhará até sua cura. A criança que serve e faz tudo para 

agradar ao adulto surge no momento em que, após lerem uma passagem de A morte de Ivan 

Ilitch, o visitante passa a encenar junto ao pai a mesma cena de Tolstoi: segura-lhe as pernas ao 

alto, apoiando-as aos ombros, fornecendo alívio ao patriarca deitado na cama. A posição 

sexualmente insinuante convive com o próprio contexto literário de Tolstoi, no qual o 

protagonista Ilitch passa de certa forma a absorver a saúde e a bonomia do seu servo, que, face a 

face, sustenta suas pernas doentes. De maneira análoga, o personagem de Paulo  

Contempla o rosto do hóspede — sem ruga nem rubor — que emerge entre seus pés; 

contempla-lhe a consoladora saúde, a juventude cujo futuro parece não ter fim. Sorri de 

si mesmo, de sua doença, do seu estranhamento, da sua necessidade de ajuda (idem, p. 

66).  

 Devemos notar ainda que a suposta posição servil do visitante é apenas uma maneira de 

explicitar a própria fragilidade do chefe da família que, doente, passa a ocupar um lugar de 

submissão. O interessante jogo que se estabelece é que no próprio zelo humilde com que se 

dedica ao pai, o visitante acaba por dominá-lo, culminando na metáfora sugerida pelo capítulo 

vinte e cinco da primeira parte: Paulo passa de possuidor, de sujeito marcado pela ideia burguesa 

de propriedade, a possuído. A partir de então, o personagem será tomado pela presença afável e 

canina do hóspede, que se lhe adequa como uma criança obediente e graciosa: 
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De leve, faz a sua mão — que jamais acariciou alguém, além da mulher ou de uma série 

de amantes belas e elegantes — percorrer os cabelos, o pescoço, os ombros. O hóspede 

sorri, feliz, sem nenhuma surpresa, com o seu sorriso infantil e generoso. 

Vira-se, ao contrário, radioso, em direção a Paulo, dando logo à carícia que recebeu uma 

festiva naturalidade; mostra-se agradecido; e o recompensa com a sua juvenil alegria, 

quase com humildade, exatamente como alguém que tivesse nascido numa classe 

inferior — faz-lhe entender que não há violação ao que quer que seja naquele gesto, que 

para um burguês é insensato. Todavia, naquele sorriso não brilha por um instante sequer 

a doçura de quem se entrega. Ao contrário, só há a segurança de quem dá (idem, p. 78-

79). 

A última postura que remonta à infância ocorre de maneira concomitante à sedução de 

Paulo, como se fosse seu reverso complementar. Odete é a última a ceder aos encantos do 

visitante. A filha de Paulo dedica ao pai uma adoração algo incestuosa, e esse afeto primordial 

somente é fraturado quando Odete percebe a decrepitude física de um pai antes mítico e 

invencível, em contraposição à beleza saudável e latente do hóspede. No entanto, o mais 

determinante para a mudança interna de Odete se dá quando ela percebe os olhares afetuosos que 

o pai dirige ao rapaz: o visitante só passa a ser percebido como contraponto à figura paterna 

quando mediado “pelos olhos do pai apaixonado” (idem, p. 67). O visitante surge talvez como 

uma espécie de filho, alguém que partilha com a moça da sagrada afeição paterna e a partir daí 

passa a ser notado. Contudo, o processo parece ser mais profundo: Odete passa a encarar o 

visitante como “jovem pai” (idem, p. 68), superando o original doente, derrotado, e isso 

certamente reverbera elementos que sub-repticiamente se associam à infância. A criança surge 

como aquele que potencialmente está destinado a superar o adulto, a tornar-se uma versão futura 

e melhor do presente. É precisamente com Odete que o visitante assume a conformação mais 

heroica e sexualmente ativa, que se apresenta como aquele que superará a autoridade paterna. 

Mas talvez devamos prescindir de uma visão histórica e linear: na verdade, a criança superaria o 

adulto por ser signo de uma energia primordial, anterior e potente, de um valor que atribuímos ao 

início dos tempos, dentro do qual a inocência se alia inequivocamente à figura do grande Pai
60

. 

As situações que analisamos acima com certeza podem ser revistas mais detalhadamente, 

porém devemos reter as posturas modelares que elas encerram, podendo ser delineadas como 

metáforas caricaturais que remontam à infância: a leitura, o sono, o brincar, a obediência e a 

superação. Essas metáforas podem, a rigor, ser bem ou mal ajustadas aos contextos em questão, 
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 Cf. o poema que se segue à cena de sedução de Odete, “O Primeiro Paraíso, Odete...”. 
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mas o que importa para nosso pensamento é o resultado imagético do qual elas participam: a 

infância se imiscui a uma ideia de divindade primordial para sintetizar uma inequívoca imagem 

do passado. Um passado, conforme vimos em Didi-Huberman, fadado a desaparecer em meio ao 

triunfo da historicidade da sociedade burguesa, e por isso a sua íntima ligação com a morte 

sacrificial. O passado que o mito e a infância representam tão bem acaba por ser soterrado pelo 

devir histórico, permanecendo apenas como imagem congelada de um tempo glorioso, inocência 

perdida, que nunca mais recuperaremos. Enfim, trata-se do desaparecimento inevitável dos vaga-

lumes, e a consequente memória de sua presença uma vez possível. 

A superposição entre mito e infância que embasa uma poderosa imagem do passado pode 

ser vista com contornos mais nítidos em A tragédia brasileira. Assim como os vaga-lumes, as 

ninfetas de Sérgio Sant’Anna surgem como remanescentes de um passado remoto, ao qual se 

misturam idealizações da inocência e imagens míticas do repertório cultural do ocidente. No 

entanto, ao contrário do garoto de Pasolini, cuja aparição divina configurava uma exceção algo 

escandalosa, uma epifania impossível a não ser para a própria literatura, as ninfetas vivem entre 

nós; porém, elas se diferenciam dos mortais escondendo-se por trás do intocável véu da infância, 

que as recobre de um halo divino e as dota de um insuspeito apelo sedutor que nunca se realiza.  

A infância aqui assinala a última fronteira do divino, como se a inocência fosse o último 

resquício de sentimento do sagrado num mundo contaminado pelo “terror da história” (ELIADE, 

1992, p. 121)
61

. Por trás da figura da criança, subsumem eflúvios diversos da tradição clássica 

ocidental, camadas e camadas de imaginário mítico-pagão e cristão. A ninfeta, nesse sentido, 

surge como ser mágico — ou demoníaco, diria o professor Humbert, de Lolita—, vivendo entre 

os homens de hoje, mas guardando segredos imemoriais e perdidos no tempo. A infância seria 

então uma espécie de fresta temporal em que seria possível vislumbrar seres antigos e narrativas 

paradisíacas; um lampejo de eternidade por trás da menina doce e exibida, dona de uma 

inocência quase pagã. Voltemos à inesquecível Dolores Haze, na célebre passagem:  

Quero agora expor uma ideia. Entre os limites de idade de nove e catorze anos, virgens 

há que revelam a certos viajores enfeitiçados, bastante mais velhos do que elas, sua 

verdadeira natureza — que não é humana, mas nínfica (isto é, diabólica). A essas 

criaturas singulares, proponho dar o nome de ninfetas. 
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 No capítulo anterior, mencionei a expressão de Mircea Eliade para introduzir ideia similar: a infância que convive 

no mundo profano da história, marcado pela ação corrosiva do tempo e pela decadência da realidade. Cf. capítulo 2, 

p. 84-85. 
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O leitor terá notado que substituo a noção de espaço pela de tempo. De fato, gostaria 

que ele visse “nove” e “catorze” como os pontos extremos — as praias refulgentes e os 

róseos rochedos — de uma ilha encantada onde vagam essas minhas ninfetas cercadas 

pelas brumas do vasto oceano (NABOKOV, 2003, p. 18). 

Roberto Calasso (2004a, 2004b), em obras como A literatura e os deuses e A loucura que 

vem das ninfas, recupera esta mesma passagem de Lolita para mostrá-la como um dos limiares 

da nossa relação com os deuses antigos. Mais especificamente, o crítico italiano entrevê na 

ninfeta de Nabokov a “última grandiosa e flamejante celebração da Ninfa” (CALASSO, 2004a, 

p. 29), estabelecendo uma relação direta das meninas inocentes e sedutoras com os enigmáticos 

seres aquáticos, responsáveis pelos últimos e gloriosos estertores da mitologia no mundo pós-

sagrado. As ideias de Calasso se inserem numa corrente de pensamento que recupera a obra do 

historiador da arte Aby Warburg, que estudou a representação da ninfa como sobrevivência 

oblíqua do remoto imaginário pagão na cultura
62

. Como se estivesse contaminado pelo feitiço 

das ninfas que emerge dos estudos de Warburg, Calasso enxerga as ninfetas como herdeiras 

diretas do saber misterioso e ambíguo das ninfas, as últimas guardiãs da mitologia em meio à 

decadência histórica e à decrepitude das civilizações tecnicistas. Seus poderes arcaicos e 

fundamentais emergem das águas de nossa era não tanto como um anacronismo grego na 

modernidade, mas sim como um saber caro à literatura moderna: através das meninas 

provocantes e misteriosas da ficção, que dão continuidade à linhagem das ninfas, surge uma 

espécie de erotismo das imagens, uma entrega à possessão dos simulacros. Um breve passeio por 

esse mundo aparentemente esquecido confirmará a importância e a atualidade desses mágicos 

seres femininos, que encontrarão na infância — especificamente na figura da menina virgem — 

mais uma fronteira possível de irrupção do mito. 

O termo “ninfeta” porta a raiz grega nymphé, que possui variados usos na língua grega 

antiga: denomina as moças jovens em idade de casamento ou as próprias noivas, além das 

enigmáticas divindades femininas da mitologia grega. No campo da filologia clássica, Jennifer 

Larson (2001) define as ninfas como seres obscuros, de estatuto ambíguo nos cultos religiosos e 

nas narrativas da mitologia, ligados à feminilidade e a cultos locais, misturando-se muitas vezes 
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 O próprio Georges Didi-Huberman desenvolve extenso trabalho sobre Warburg em A imagem sobrevivente, além 

de citá-lo em A sobrevivência dos vaga-lumes (DIDI-HUBERMAN, 2011, p. 61-62). Além do filósofo francês, o 

italiano Giorgio Agamben dedica a Warburg o pequeno ensaio intitulado Ninfas. No entanto, apesar de o conceito de 

sobrevivência que desenvolverei dever enormemente a esses autores, ficaremos no uso crítico desse conceito — 

pensado junto às obras literárias, e não numa perspectiva geral da história da arte e das imagens culturais —, dentro 

do contexto acerca da infância, que é o foco desta tese. 
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em suas atribuições às nereidas, às musas e às deusas. Possuíam certamente status superior aos 

mortais, porém nem sempre se colocavam equivalentes aos olímpicos, tendo inclusive sua 

imortalidade questionada pelos helenistas. Por outro lado, livres das regras do cosmo familiar ou 

social (ao contrário das deusas e das heroínas, por exemplo), as ninfas frequentemente se davam 

aos prazeres com os mortais, muitas vezes figurando nos mitos situações de simbolismo sexual. 

Na topografia mítica, normalmente presidem cultos restritos a locais sagrados, como fontes, 

cavernas, florestas e montanhas, sempre convivendo nos meios naturais. Por fim, vale lembrar 

que são entidades eminentemente aquáticas, o que lhes confere dons ligados ao poderio e ao 

simbolismo da água: metamorfose, adivinhação, cura, inspiração artística. 

Da filologia clássica para a reflexão estética na era moderna, Roberto Calasso resgata a 

figura das ninfas para interpretar as idas e vindas dos deuses pagãos na arte e no pensamento 

filosófico. O crítico italiano retorna ao mito de Apolo narrado nos Hinos Homéricos e encontra 

na gênese da divinação apolínea a contribuição epifânica das ninfas. O mito narra que, vagando 

em busca de um local para a construção de um templo, o deus solar se depara sucessivamente 

com duas localidades inabitadas, demarcadas por fontes hídricas protegidas por entidades: a 

primeira fonte pela ninfa Telfusa, e a segunda — Delfos, que seria mais tarde o lugar definitivo 

do oráculo — pela terrível serpente Píton. A escolha de Delfos como local de culto se deu após o 

massacre dessas duas criaturas, que, na interpretação de Calasso, são simbolicamente faces de 

uma mesma moeda: a moça encantadora e o terrível monstro, símbolos do poder e do saber que 

encerram as belas águas. Ao destruir o culto primitivo daqueles sítios e tomando para si as forças 

que os sustentavam, afirma Calasso que “Apolo foi, antes de tudo, o primeiro invasor e 

usurpador daquele saber que não lhe pertencia: um saber líquido, fluido, ao qual o deus vai impor 

o seu ritmo” (CALASSO, 2004a, p. 28).  

Ao enfatizar, assim, que o deus da figuração radiosa impôs sua própria plasticidade e 

controle ao poder primitivo da ninfa-serpente, o autor de A literatura e os deuses fornece duas 

conclusões: primeiro, assinala a origem dúplice das noerôn hydaton, as águas mentais, que são a 

origem da figuração plástica apolínea: a sedutora moça que pode se tornar a horrenda serpente, 

ou o monstro assassino por detrás da bela donzela. Em segundo lugar, apoderar-se das águas 

nínficas é obter um saber ambíguo e perigoso, porque se trata de uma dádiva semelhante ao 

toque divino, mas de natureza indomável, pondo em risco a integridade dos mortais. Os 

nymphóleptoi, os capturados pelas ninfas, estão sob o domínio de um elemento que atrai para o 
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abismo, que excita à desmedida, pois se trata de uma experiência da ordem da possessão: 

“Aproximar-se de uma ninfa significa ser arrebatado, possuído por algo, mergulhar num 

elemento macio e flexível que pode revelar-se, com igual probabilidade, excitante ou funesto” 

(idem, p. 28). No entanto, por outro lado, é igualmente notável que esse contato também pode 

conceder a revitalização e o ímpeto criador àqueles que conseguirem sobreviver ao apelo 

desagregador dessas donzelas sobrenaturais. De fato, Jennifer Larson ressalta que, a despeito de 

muitos perecerem vítimas da fúria (sexual) das ninfas, os nymphóleptoi estão submetidos a 

arroubos retóricos e criativos, em que divinação e poesia se misturam num processo epifânico, 

que os gregos não identificavam necessariamente como patológico
63

, até mesmo admitindo-o 

como fenômeno socialmente aceito
64

.  

 Observando que as ninfas foram um dos seres mitológicos mais renitentes na 

manutenção e sobrevivência do paganismo no mundo ocidental, permanecendo eróticas e 

instigantes nos edifícios, lareiras e estátuas, Calasso ressalta a importância dessas divindades 

para o espírito criador na modernidade, buscando a perspectiva estético-filosófica: “Ninfa é a 

fremente, oscilante, cintilante matéria mental de que são feitos os simulacros, os eídola [ídolos]” 

(CALASSO, 2004a, p. 28). O que o crítico italiano deseja ressaltar na mítica das ninfas é o 

conhecimento que concedem àqueles que ousam mergulhar em suas águas: o saber hídrico, 

ligado à ideia originária de nascente, matéria fluida que fundamenta o enigmático processo de 

criação artística. Contudo, o dom das ninfas antecede e se diferencia das formas clássicas 

brilhantes de Apolo, frequentando o terreno limítrofe do conhecimento pela possessão. Donas de 

uma sabedoria “que fala por gestos e imagens — e por redes inesgotáveis de gestos e imagens”, 

as ninfas são “as figuras míticas mais próximas dos simulacros e até tendem a se confundir com 

eles, como eídola do mundo que irrompem entre os eídola da mente” (CALASSO, 2004b, p. 39, 

tradução minha). Seriam imagens da alteridade que se apoderam das representações mentais, 

eliminando o controle racional e dando vazão à criatividade proliferante.  

Essa breve genealogia das ninfas no imaginário grego se aproxima de nossas questões na 

medida em que, para Calasso, as ninfas são figuras sedutoras ligadas intimamente à inspiração 
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 Larson, entretanto, afirma que desenvolvimentos posteriores do culto das ninfas — no período pós-clássico — 

deram destaque à anormalidade e à periculosidade do transe ocasionado por elas, aproximando-o de uma concepção 

patológica (LARSON, 2001, p. 13). Por outro lado, parece-me também que a possessão pelas ninfas se afasta da 

noção de cegueira (do grego ate), espécie de possessão divina interpretada como uma espécie de insânia causada 

pelos deuses, que oblitera o julgamento e acarreta atos desonrosos. Cf. DODDS (2004). 
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 Cf. a tese de Connor (1988) sobre a “ninfolepsia” na sociedade grega. 



153 

 

poética (e nisso se confundem com as musas, filhas de Zeus e Mnemosyne), mas a uma 

inspiração mediada por experiências de cunho sexual, erótico, que, por manipular um labirinto 

infinito de simulacros, muitas vezes reservam aos incautos a perdição ou a própria morte. 

Proporcionando uma vivência erótica intensa que pode gerar as mais belas imagens — o que se 

poderia chamar de um erotismo criativo —, essas guardiãs de águas mentais profundas e 

misteriosas podem catalisar os mais terríveis dilaceramentos. Da experiência religiosa grega para 

a literatura, as ninfetas de nossos dias herdam essa estrutura dúplice na qual o corpo gracioso 

frequentemente revela a mais traiçoeira serpente. Na indefinição do seu corpo e da sua 

sexualidade, aprendemos com essas sedutoras meninas que “Nada é mais terrível, nada é mais 

precioso do que o saber que vem das ninfas” (CALASSO, 2004a, p. 28). No mundo secularizado 

da literatura moderna, portanto, as ninfetas herdam o signo da ambiguidade, prometendo os 

prazeres do mais sensorial devaneio, do sexo mais sublime, mas também o risco dos pesadelos 

abismais, do afogamento no encanto aquático das ninfas.  

Para Roberto Calasso, a última grande manifestação da ninfa foi a Lolita de Nabokov. 

Entretanto, devemos atentar para a evolução do cânone literário posterior e perceber que as 

ninfas antigas perduram na imaginação literária. De fato, não é preciso ir muito longe na obra de 

Sérgio Sant’Anna para perceber que ela é intensamente povoada de jovens moças fantasmais, de 

aparência inocente, porém perigosamente sedutoras. Na esteira dessa reflexão, veremos como as 

ninfetas de A tragédia brasileira estabelecem uma singular relação com as ninfas antigas, e no 

que a peça-romance reprocessa desse repertório ancestral, ao elaborar um melodramático 

desfecho ritual para dar conta do paradoxo dessas figuras.  

A mítica das ninfas se desenvolve em duas personagens-chave da narrativa — Jacira e 

Maria Altamira —, e isso motiva um olhar atento para as imagens-fetiche engendradas pela 

estética sacrificial do romance: a menina Jacira abraçada sensualmente à corda de pular, 

ameaçada pela visão difusa de um negro, do poeta Roberto e dos faróis do carro do Motorista. 

No outro extremo ficcional, Maria Altamira, que se banha numa cascata cheia de cascaveis e, 

tendo uma visão alucinatória, entrevê os fantasmas do poeta e do negro, logo antes de ser 

atropelada pelo caminhão do Motorista.  

No momento da morte iminente, a menina e a corda / cascavel subsumem eflúvios da 

ninfa Telfusa e da serpente Píton, abraçadas, irmãs, que fazem o fetiche da ninfeta recuperar a 

espessura arcaica residente na própria etimologia da palavra — no fetiche do corpo da menina 
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virgem, voltam a ressoar vibrações ancestrais do antigo feitiço das ninfas. Incidindo sobre o 

corpo da menina, entrecruzam-se os desejos de três nymphóleptoi, os capturados pelas ninfas: o 

poeta Roberto com sua idealização romântica; o Negro que nos revela o inconsciente obscuro; e 

o Motorista que canaliza o desejo sexual. Essas três dimensões, sublimadas num personagem-

tipo específico, girando ao redor da ninfeta, motivam uma perspectiva arqueológica que encontra 

a mesma tensão entre divinação criativa, dissolução do ego e pulsão sexual presente no culto 

nínfico antigo. Na perspectiva da filologia clássica, vê-se que o possuído pelas ninfas sofre “uma 

reorientação da personalidade, uma reorganização da energia psíquica, incluindo talvez a energia 

sexual, e a aceitação de uma nova identidade e de um novo papel social” (CONNOR, 1988, p. 

178, tradução minha). Assim, como os antigos nymphóleptoi, os personagens de A tragédia 

brasileira perdem os contornos históricos e socialmente demarcados em favor da experiência 

profunda e limítrofe de possessão pelas ninfas. 

A figura da menina virgem, assim, modula reverberações arcaicas advindas do mundo 

aquático e misterioso das ninfas, e se coloca como musa inspiradora e fonte de toda criação 

artística; contudo, seu corpo sedutor encerra o abismo para o caos e a destruição daqueles que 

encanta. O erotismo criativo e destruidor das ninfas sobrevive no desejo social e moralmente 

proibido pela virgem, em cujo corpo se encerram deleites abismais, temerosas fantasias. 

Despertando fascínio e terror, essa duplicidade imagética das ninfas somente poderá ser 

arrematada pelo sacrifício ritual da virgem, solução estética extrema, porém purificadora do 

processo criativo. Trata-se, ao fim e ao cabo, não só de conciliar um processo criativo prolífico, 

porém vertiginoso, mas de estancar a aporia que reflete a própria condição da ninfeta, espécie de 

anjo caído que agrega simultaneamente marcas de uma vida terrena e carnal, assim como 

resquícios de uma divindade superior. 

O rito sacrificial será a chave pela qual a ninfa resistirá à secularização, renascendo 

gloriosamente como última deusa pagã em meio à decadência dos valores espirituais. Conforme 

vimos no subcapítulo anterior, será a partir de sua morte que a ninfa poderá retornar às raízes 

originais, figurando como signo de um passado glorioso, do qual estamos definitivamente 

apartados. Um passado que A tragédia brasileira conforma numa estrutura de colagem, fundindo 

elementos messiânicos, bíblicos, orientais e greco-romanos
65

, num sincretismo religioso que 
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amplia o estatuto mítico da imagem da virgem morta. Como uma espécie de imagem vaga-lume, 

na perspectiva de Didi-Huberman, a ninfa de Sérgio Sant’Anna permanece como lembrança 

renitente do passado, e sua ligação íntima com a linhagem grega das ninfas apenas potencializa 

seu status na cultura, como memória eterna de um tempo de inocência e pureza.  

A temática das ninfas, nesse sentido, permite entrever um processo cultural mais 

profundo, dentro do qual o infante atua como catalisador de um jogo de memória que, em suas 

possibilidades mais amplas, parece embasar toda uma história das imagens culturais. A história, 

nesse sentido, erige altares e produz ídolos, responsáveis por guardar a tradição e formular 

modelos aos quais voltamos constante e nostalgicamente. A ninfa, nesse caso, se alia aos vaga-

lumes por serem imagens que se alimentam de repertórios antigos e remotos, reatualizando 

artisticamente temas imortalizados iconograficamente pela tradição. 

Contudo, caberia perguntar: vaga-lumes e ninfas seriam só meros e belíssimos 

acréscimos ao panteão amplamente conhecido da cultura? A história da literatura, nesse caso, 

não passaria de um movimento cíclico contínuo de arremedos de temas consagrados: lugar da 

imitação, do eterno retorno do mesmo. Entretanto, o certo é que as obras literárias nunca se 

colocam tão ingenuamente diante da tradição: não há como erradicar a ação do tempo, as 

releituras e injunções dos contextos históricos. Pasolini e Sant’Anna, nesse sentido, teriam seu 

mérito destacado nem sempre pela relação íntima com a herança cultural, mas também quando 

percebemos que as obras ainda podem guardar elementos insuspeitos, talvez insondáveis, que 

propõem uma questão para ser pensada hoje, no momento da leitura. O olhar do passado que a 

ninfa e o vaga-lume sustentam, nesse sentido, transformar-se-ia numa mirada que subitamente se 

voltaria para o presente. 

Retomemos um detalhe das narrativas já mencionado anteriormente, logo antes do 

desfecho mortal: o visitante recebe o telegrama com a indiferença de quem aceita o destino; a 

virgem olha os faróis do carro como que fascinada pelo fim iminente. Nessas imagens literárias, 

uma espécie de olhar provoca uma fratura na cena sacrificial: prestes a desaparecer, as ninfas e o 

vaga-lume olham de frente a morte. Tais olhares parecem provocar uma fratura no enredo da 

morte da inocência, na medida em que as vítimas devolvem o olhar dos algozes e, talvez, estejam 

devolvendo a nós mesmos o olhar que lhes devotamos hoje. Se uma tal suposição se prova 

                                                                                                                                                                                           

antigo; ou ainda pondo em contraponto a figura de Buda à de Jesus Cristo, no epílogo; e, da mesma maneira, 

conforme já vimos, documentando as variadas formas de idolatria popular, ao redor da figura de Jacira. 



156 

 

correta, os olhares dessas criaturas de tempos remotos postulariam então uma pergunta que não 

concerne tanto ao passado, mas principalmente ao presente. Logo, as ninfas e os vaga-lumes 

seriam, sim, miragens do passado; mas retornariam dos mortos como indagações ou, no mínimo, 

como um olhar que encara o próprio presente antes do desaparecimento. 

Se essas especulações forçam por demais os limites da interpretação, admitamos ao 

menos que há ainda detalhes nessas imagens míticas que surpreendem o olhar. Admitamos, 

portanto, ser necessário que, após todo o percurso teórico do sacrifício, façamos mais uma 

retomada das cenas. Vimos que a intervenção sacrificial parece salvar a inocência de sua queda, 

de certa forma antecipando-a, para que possa sobreviver eternamente no imaginário. O infante 

morto, portanto, continuará assombrando o texto literário. Porém, vejamos a imagem com mais 

atenção: Jacira, ao retornar ao palco como santa virgem, recebe suas dádivas numa postura pouco 

afeita à candura e à pureza dos santos: 

Mascando chicletes, numa pose descuidada (e até arrogante) de adolescente, Jacira 

agora está sentada à beira do túmulo e assiste, numa atitude de desdém e enfado, à 

aproximação dos crentes para trazer-lhe oferendas (flores, velas etc.) e fazer-lhe 

pedidos. O figurino da Virgem poderá caracterizar, já, uma adolescente desinibida da 

década de 60 (SANT’ANNA, 1987, p. 55). 

Diante dessa imagem, cabe perguntar: realmente continuamos a adorar a virgem 

inocente? Que inocência é essa que volta ao texto literário para provocar os vivos da história e 

nós, os leitores? A virgem imolada de Sérgio Sant’Anna parece assumir todo o figurino típico de 

uma divindade, porém uma postura zombeteira e dúbia parece perturbar a atmosfera de piedade 

religiosa. Onde estaria a inocência que vínhamos presumindo até aqui? Dizíamos que a imagem 

do infante sacrificado se mantém como objeto de mitificação e que, no tema da morte da 

infância, ela assim se transfiguraria num poderoso emblema da inocência, fortalecido por 

inúmeros elementos da religiosidade popular que a ele se soldam. Porém, vemos agora que a 

obra literária apresenta na verdade uma versão deturpada dessa imagem, cujo caráter erótico e 

sedutor mostra que a operação sacrificial parece não ter criado uma representação exemplar da 

inocência infantil. Ninfas provocantes renascem do sacrifício de Sérgio Sant’Anna, e o paraíso 

prometido toma a forma perigosa de um delírio sexual.  

De maneira análoga, a convivência com o hóspede de Pasolini também surge como um 

delírio que traga todos os membros da família anfitriã. O “olhar divinamente degradante” 

(PASOLINI, s.d., p. 41) do jovem arrebata todos, refletindo e curando as carências e os 



157 

 

complexos de cada um deles. Desaparecido, o visitante é lembrado por Pedro na “(...) 

intensidade e [n]o sabor / indizível que o seu sexo / deu à minha vida” (idem, p. 94); também por 

Paulo e Lucia, na figura de jovens proletários, cuja ingenuidade e beleza camponesas são meros 

resquícios do corpo “intato e forte” (idem, p. 78) do hóspede; ou, ainda, lembrado por Odete, que 

admira uma foto do jovem alegre e sorridente, sentado em posição descuidada e viril, de pernas 

abertas. A filha de Paulo e Lucia, ao passear o indicador na foto, atinge o regaço do visitante; 

fecha subitamente a mão e firma o pulso, entrando em estado de catatonia e mantendo o braço 

teso de forma permanente, obstinada e tensamente sexual.  

Tais signos tão abertamente eróticos são a maneira pela qual a memória nostálgica 

retorna ao texto de Teorema. Há, de fato, toda uma estrutura de retorno e exaltação da imagem 

do infante, mas deparamo-nos agora com uma singularidade que também afeta A tragédia 

brasileira: o retorno da menina morta e do jovem belo e santo se dá pela via do desejo, pela 

lembrança mesclada à fantasia sexual, alimentada inequivocamente por um inocente que se foi. 

Um inocente que tinha de ir, mas que, por outro lado, ao encarar a morte de frente, parecia saber 

que iria morrer. As crianças de Pasolini e Sérgio Sant’Anna parecem saber que, de alguma 

forma, esse não será o fim da pantomima. Seus personagens voltarão. Mas que papel esses 

ambíguos inocentes desempenham?  

Devemos olhar com mais atenção as cenas de Pasolini e Sérgio Sant’Anna. Diante de 

fantasmas de uma inocência incomodamente dúbia e sedutora, de que tipo de retorno ou de 

sobrevivência da imagem estamos realmente falando? Ainda imagens tradicionais da inocência? 

Além de imagens míticas, de ídolos, ninfas e vaga-lumes são também imagens sedutoras, que 

subvertem a representação previsível e confortável do passado. Trata-se de um passado nascido 

no caos da tradição mítica que, junto à celebração da memória, provoca uma afetação no 

presente, em imagens que retornam e assombram (e excitam?) o imaginário contemporâneo. Para 

além de um exemplo pujante da inocência dos tempos, deparamo-nos com a sobrevivência de 

mortos, de fantasmas, de desejos, em imagens quase vivas ou quase mortas. Com elas, 

testemunha-se não só um exercício de memória, mas acima de tudo, um exercício de 

sobrevivência. Apesar de tudo. 

 

3.4. Renascimento e revolução: sobrevivências 

“E o que respondem, em silêncio, a tudo isso  
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os teus olhos sérios, amigos e obscuramente impiedosos  

(ou já distantes)?” 

Poema de Pedro 

  

Ninfas e vaga-lumes são seres de outrora que subitamente irrompem no tempo profano, 

comportando raízes culturais remotas soldadas a uma presença inequivocamente terrena, 

histórica. Eles realizam uma união entre mito e infância, herança cultural e inocência, mas 

aparecem cindidos por uma profunda ambiguidade, entre a inocência primordial e uma 

insondável sexualidade. Iluminam contextos históricos sombrios, ambiências tomadas por um 

sentimento de crise, como um emblema do passado que sobrevive precariamente na atualidade. 

Nesse sentido, um passado que não se coloca tanto como resgate de uma tradição 

institucionalizada — um monumento, poder-se-ia dizer —, mas um arcaísmo que, como veremos 

mais a frente, se conecta ao presente, ajustando-se a ele, tornando-se uma imagem que concerne 

muito mais ao hoje do que ao ontem: uma imagem vaga-lume, diria Didi-Huberman. Em termos 

diretos: um passado difuso, que agrega inúmeras referências, arcaicas e contemporâneas, e que 

surge como elemento que procura provocar rupturas no tempo presente, principalmente quando 

este descortina os mais sombrios horizontes. 

De fato, a segunda parte de Teorema é marcada pelo silêncio, pelo sentimento de vazio 

insuportável: a saída do visitante somente concretiza e torna ainda mais pungente o insulamento 

existencial de cada membro da família. Emília é a única que destoa desse ambiente de desespero, 

cumprindo o seu corolário e alçando-se à santidade. Enterra-se num grande canteiro de obras, a 

metros de profundidade e, no sítio em que se localiza seu corpo sepulto, um filete de água jorra 

lentamente, curando as feridas de um pedreiro gravemente acidentado. Desde o encontro com o 

visitante até este último momento de sua trajetória, a manifestação silenciosa da santidade de 

Emília não foi questionada pelos camponeses do seu vilarejo. Tácita e devotamente, cumpriu-se 

assim um destino ditado por forças maiores, cujos desígnios obscuros foram seguidos fielmente 

pela santa e por seus crédulos seguidores. 

 Entretanto, não é isso o que acontece a Paulo e Lucia, Pedro e Odete. O silêncio a que se 

entregaram é próprio dos irremediavelmente atormentados. Suas ações erráticas são maneiras 

idiossincráticas e socialmente viciadas de lidar com uma falta inexorável, típicas de uma classe 

decadente incapaz de recuperar o sentimento do sagrado, da comunhão e da espiritualidade. Os 

corolários de Lucia, Pedro e Odete, por exemplo, terminam em capítulos cujo título já anuncia 
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que irão “perder ou trair Deus”, indicando jornadas existenciais que terminarão no esforço vão 

de tentar recuperar aquilo que foi uma vez gloriosamente possível com o hóspede. Quanto a 

Paulo, a alegoria da caminhada existencial pelo deserto culmina num grito de desespero, que não 

aponta para solução possível e apenas aprofunda a aporia em que se encontra não só este 

personagem, mas também todos os outros. Há, portanto, em Teorema, um inequívoco sentimento 

de crise que apenas se torna mais agudo e definitivo da primeira para a segunda parte. O 

contraponto com a trajetória de ascese de Emília demarca ainda mais a profundidade desse 

cenário desolador, na medida em que o único caminho possível para a santa será o soterramento 

num grande canteiro urbano de obras, sobre o qual se erguerá um conjunto de edifícios — e 

talvez toda a estrutura social da sociedade capitalista.  

Com os corolários da segunda parte, Pasolini parece fazer uma espécie de diagnóstico, no 

qual destila todo o seu pessimismo com relação ao modo de vida burguês industrial. As raízes da 

tradição popular, tão celebradas pelo artista, se encontram sufocadas pelo desenvolvimento 

massivo e irremediável de uma mentalidade e de uma sociedade voltada para o consumo e para a 

acumulação financeira, que produzirá apenas jovens falsamente revolucionários ou catatônicos, 

como Pedro e Odete; e adultos emocionalmente anestesiados e alienados, como Paulo e Lucia. 

Nessa perspectiva, o desaparecimento do hóspede somente será o catalisador de uma crise que se 

anunciava desde o início: revela-se um mundo em que santos são enterrados e esquecidos, 

edifícios e mais edifícios são construídos, e aqueles que vislumbraram um lampejo de salvação 

quedaram confusos, sem conseguirem achar uma saída. Enfim, poderíamos antever aqui o 

processo de desaparecimento dos vaga-lumes, o mesmo tratado no artigo de 1975 que vimos 

anteriormente. Teorema, nesse sentido, surge então como uma espécie de antecipação poética da 

tese exposta no famoso artigo dos vaga-lumes, reverberando as mesmas inquietações pessimistas 

do Pasolini da década de 70.  

Por outro lado, menos conectado a uma realidade política imediata, A tragédia brasileira 

parece tematizar também um sentimento de crise, na medida em que os quadros ficcionais 

seguem um sentido crepuscular verificado não só no plano ideológico da obra, mas também na 

caracterização do espaço e do corpo como signos dramatúrgicos. Tal sentido crepuscular pode 

ser entrevisto na comparação entre os dois contextos sacrificiais, o que exige uma retomada de 

dados da narrativa.  
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O mundo de Jacira é o do subúrbio carioca da década de 60, com uma caracterização 

influenciada pela obra de Nelson Rodrigues: os típicos vizinhos que destilam comentários ácidos 

ou dão voz ao senso comum e rasteiro da época; a moral hipócrita que rege as famílias e o seu 

velado conluio com o conservadorismo político; o clima de repressão sexual e a atmosfera 

sensacionalista propícia às cenas de sangue melodramáticas. A influência nelsonrodriguiana traz 

uma visão crítica dos recalques, sublimações e moralismos da classe média carioca, ao passo que 

se reflete também na forma teatralizada que a escrita de Sérgio Sant’Anna assume. Protegida e 

mimada pela família tradicional de classe média, Jacira é a típica menina dos subúrbios, cuja 

sensualidade precoce denuncia o próprio fracasso moralista em manter as aparências. 

Por outro lado, o mundo de Maria Altamira é quase uma fábula infernal, frequentada por 

personagens desvalidos que sobrevivem num Brasil abandonado, no norte do país. A estrutura de 

colagem é muito mais pronunciada nessa realidade ficcional, com fantasmas do mundo de Jacira 

e personagens observadores cosmicamente distantes, que subitamente interveem na realidade 

decaída que se passa nos arredores de Belém do Pará. Maria Altamira vive com o pai, que 

trabalha como espantalho de plantação, e a mãe, eternamente grávida e envelhecida. A menina se 

encontra sob o constante risco de se tornar como a irmã, Maria Imaculada, que prostitui sua 

adolescência. É ao conhecer Imaculada que o Motorista, homem já corroído pela vida de 

caminhoneiro, sairá em busca de Altamira, última virgem daquelas paragens longínquas e 

degradadas. Altamira, portanto, é o último resquício de inocência num mundo ficcional 

completamente esgotado de possibilidades, observado pelas lentes distantes de um astrônomo e 

pela leitura excitada de um padre às suas estudantes, como se a encenação da tragédia amazônica 

viesse de um livro de catecismo. 

Assim, dois mundos extremos se interligam por um sentido crepuscular que se anuncia no 

primeiro e se concretiza no terceiro ato: aquilo que se pronuncia insidiosamente no mundo 

pequeno-burguês nelsonrodriguiano, a saber, a crise de valores, o arraigamento dos preconceitos, 

a agonia moribunda do poeta, a idolatria corrupta etc., assume sua total virulência no terceiro ato. 

Este é marcado por um processo de decadência temporal, configurando uma realidade 

envelhecida, alegorizada pelo corpo esgotado da mãe de Altamira, débil e prenhe, os peitos 

murchos por dar alimento às gerações por vir. Por outro lado, trata-se de um mundo pós-

traumático, de inocências perdidas: a ninfeta já fora marcada pela vida, pois Maria Imaculada já 

havia fugido de casa com um caminhoneiro e se tornara prostituta. Um mundo, portanto, em que 
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a virgindade é somente um estado desacreditado, questão de tempo: “Qualquer dia passa alguém 

e leva ela” (idem, p. 135), diz o pai de Altamira, resignado. Juntam-se ao elenco de “Evas” 

caídas do paraíso homens igualmente decadentes: o Motorista atropelador de Jacira, o pai de 

família reduzido a espantalho (um arremedo de Cristo) e o malandro Florisvaldo, todos 

observados através de uma tecnologia cosmicamente distante, pelo olhar de um astrônomo que 

testemunha estrelas, realidades e os sonhos aterradores e oraculares de Maria Altamira.  

Nessa perspectiva, se a cena sacrificial de Jacira tem como consequência a beatificação 

da virgem, o ritual de morte de Maria Altamira se assemelha a um sacrifício no mundo infernal. 

E isso certamente condiciona desfechos diferentes: em contraposição à santificação de Jacira, 

transformada em estátua, a musa do mundo infernal é enterrada num vestido preto “dama da 

noite”, cravejado de pedras. A frente do caixão é carregada pelo sacerdote e pela irmã Maria 

Imaculada, o padre e a prostituta liderando um cortejo de desvalidos: a mãe prenhe com filho a 

tiracolo, o pai-espantalho, o malandro, um cachorro vadio e crianças. Todos sob o peso do tempo 

inexorável e cruel, propagando uma quase morte em vida.  

Assim, após observar os contextos ideológico-temáticos de Teorema e de A tragédia 

brasileira, verifica-se um inequívoco sentimento de crise do mundo, que apenas pode ser 

resolvido pelo sacrifício do inocente. A partir dessa operação simbólica, o salvamento do 

inocente garante a redenção do próprio mundo, uma vez que a inocência, a reboque da imagem 

gloriosa do infante, é restituída como valor a partir do qual estabelecemos um ideal para a 

sociedade e uma crítica do presente. Nesse sentido, o infante morto é necessariamente aquele que 

deve ser sempre lembrado, fonte de valores primordiais a que devemos sempre retornar, e é por 

isso que o sacrifício é, conforme vimos no subcapítulo 3.2, uma máquina produtora de imagens, 

que se tornam horizontes possíveis em contextos políticos e existenciais desoladores.  

Portanto, ninfas e vaga-lumes são criaturas que enfrentam as vicissitudes do 

desaparecimento, inseridos estão em horizontes ideológicos crepusculares que profetizam a 

morte inevitável do passado infantil, paradisíaco, da humanidade. O visitante de Pasolini e a 

ninfeta de Sérgio Sant’Anna nascem para morrer, como se sua convocação ficcional fosse o 

cumprimento de um destino trágico que reflete toda a concepção de um mundo em crise. Crise 

sentida por Pasolini em termos políticos, quando ele afirma que Teorema é um grito de desespero 

contra a sociedade do bem-estar (DUFLOT, 1983, p. 91). Crise sentida por Sérgio Sant’Anna nos 
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termos da própria decadência do mundo, da decrepitude do tempo histórico
66

. Em ambos, o 

iminente desaparecimento sacrificial do infante, que selará de vez sua condição divina e a sua 

entrada no hall de imagens míticas da cultura, que não atualizam nada a não ser a sua própria 

morte e imutabilidade. 

No entanto, retomemos a mítica das ninfas e dos vaga-lumes: mortos, eles realmente 

atualizam apenas a imutabilidade das estátuas? As ninfas, como vimos, são as deusas dos 

simulacros, imagens proliferantes e muitas vezes aberrantes, que antecedem a figuração apolínea 

com seus poderes aquáticos, essencialmente metamórficos. Já os vaga-lumes, são luzes renitentes 

na escuridão dos totalitarismos, que persistem na memória como lembranças dolorosas do 

passado. Vimos que ambos se inserem num ciclo interminável de vida e morte, sacrificados em 

nome da perenidade do imaginário. No entanto, vimos também que aquilo que retorna é um 

resquício deturpado, ambíguo, que nega o mito da inocência: as ninfas voltam à cena sedutoras, 

“Mal disfarçando o orgulho e o narcisismo” (SANT’ANNA, 1987, p. 55), e o vaga-lume é 

lembrado imediatamente pela sublimidade do seu sexo, pela memória sensorial do seu toque, do 

seu corpo. 

 A sexualidade é um dado irrevogável para esses infantes e, por mais que os seus 

adoradores tenham sublimado o desejo sexual no sacrifício
67

 e enaltecido a sua inocência pela 

memória cultural, eles retornam inequivocamente sedutores, excitando e subvertendo o presente. 

As ninfetas retornam, sim, mas donas do mesmo e perigoso feitiço sexual; o jovem rapaz é 

constantemente lembrado, de fato, mas a reboque de seu intenso apelo sexual. Testemunhamos 

dessa forma um aspecto que deturpa o eterno retorno da imagem, provocando diferenças, ligeiros 

deslocamentos que, mesmo repercutindo a nostalgia da infância, introduzem um “círculo que não 

é redondo, imperfeito, da eternidade ficcional” (PINTO, 2006, p. 112). Ou seja, há algo nas 

ninfas e nos vaga-lumes que, discreta porém significativamente, afeta o retorno das imagens, 

deturpando o sagrado retorno do mesmo. 

A sexualidade é um dado basilar a partir do qual devemos procurar determinadas 

sutilezas, subjacentes ao retorno sedutor do infante. No caso de Teorema, o retorno dos 

vagalumes se dá em horizontes obscuros que, ao assumirem uma totalidade social e política, 

sufocam a presença radiosa do visitante-vaga-lume. Na primeira parte, enquanto ele brilhava 
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 Esse sentimento de desilusão se espelha diretamente na angústia criativa do poeta, que, conforme vimos, 

vislumbra na figura da ninfeta a própria deusa da criação. Cf. p. 129-131. 
67

 Conforme vimos com a teoria de Bataille no subcapítulo 3.2. 
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apesar de tudo, pudemos ainda testemunhar o retorno glorioso do passado; na segunda parte, o 

desaparecimento é total, permanecendo somente como lembrança, imagem congelada do 

passado. No entanto, o fato de que essa lembrança se dá pela via do desejo potencializa e 

redefine a capacidade de permanência da imagem vaga-lume, deslocando-a para um regime 

outro — clandestino, talvez — de retorno da imagem. Aqui, cabe pensarmos em como a infância 

retorna por vias insuspeitas, sensuais e, quase sempre, sutis, por meio de signos cuja força está 

exatamente no pequeno e difuso brilho que emitem, na escuridão ideológica da obra. 

Georges Didi-Huberman busca na obra de Pasolini precisamente esse retorno 

diferenciado, propondo o conceito de “sobrevivência”, presente no próprio título de sua obra. “A 

sobrevivência dos vaga-lumes” se dá não tanto pela imagem mitificada da cultura, pela 

instituição cultural, e mais pelas frestas e desvãos da história. Estabelecendo uma espécie de 

contraproposta à tese de Pasolini no artigo dos vaga-lumes, Didi-Huberman afirma que o 

desaparecimento total dessas imagens gloriosas do passado se dá a partir do momento em que 

deixamos de procurá-las. Vendo nas ideias do Pasolini de 1975 uma espécie de recusa em ver, o 

filósofo francês assevera que os vaga-lumes, apesar de tudo, estão vivos, a iluminar outros 

inauditos lugares. Bastaria saber encontrá-los, ou melhor, possuir a visão aguçada para observar 

seus voos cada vez mais clandestinos, alternativos e imersos na escuridão: “É preciso saber que, 

apesar de tudo, os vaga-lumes formaram em outros lugares suas belas comunidades luminosas” 

(DIDI-HUBERMAN, 2011, p. 50). 

No caso de Teorema, trata-se praticamente de forçarmos a vista para perceber que o 

visitante ainda se esgueira pelos meandros do obscurantismo espiritual e político, e até mesmo 

pelas rachaduras de sua própria imagem mítica. Nesse sentido, sinais fantasmáticos surgem na 

segunda parte de Teorema e, se os personagens da trama não puderam vislumbrar caminhos 

outros a partir deles, o certo é que pequenas luzes povoaram suas trajetórias morais 

descendentes. 

Retomando o corolário de Odete, vemos que a imagem do infante retorna pelas 

fotografias que a menina tirara do jovem rapaz junto ao pai, Paulo. Fazendo cálculos e medições 

pueris, Odete tenta reconstituir essas cenas passadas, em que o pai convalescia feliz no jardim 

tendo o fiel hóspede ao seu lado. A catatonia viria após a filha de Paulo contemplar um dos 

registros fotográficos desses momentos, numa imagem em que “vê-se o hóspede, que interrompe 

a leitura do livro e levanta a cabeça, sorrindo; nessa posição, com um inadvertido gesto, juvenil e 
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viril, abre as pernas, e a beleza de seu corpo aparece em toda a sua violência” (PASOLINI, s.d., 

p. 117). Nesse quadro nostálgico tradicional, alguns detalhes não devem passar despercebidos: 

notemos que o desespero catatônico de Odete é despertado quando ela passa o dedo indicador 

pelo regaço do rapaz. Há aqui uma inversão da percepção visual, em que o rosto é substituído 

pelo baixo ventre como elemento de registro de memória. Por outro lado, notemos também que, 

conforme afirma o narrador, as fotografias que Odete guarda em seu álbum estão subitamente 

descoloridas e fora de foco, num processo de envelhecimento atípico tendo em vista a curta 

passagem de tempo desde a saída do visitante.  

É como se o passado que o visitante representa tivesse sido absorvido pela granulação da 

imagem, comprometendo a nitidez do busto e do rosto como gatilhos de recordação. Nesse 

sentido, em vez do tratamento e do resgate de uma imagem nitidamente configurada em todo o 

seu esplendor, temos uma representação nublada, envelhecida, que por sua vez dá origem à 

notação e à memória pela via da sensualidade, do desejo, o regaço em detrimento da face.  

Assim, esses dois dados da imagem vaga-lume que surgem na situação de Odete indicam 

vias mnêmicas alternativas que, ao contrário de dissipar o tempo, internalizam-no na montagem 

imagética, impondo uma sensibilização da memória que concerne diretamente ao presente: pela 

via do corpo e do desejo. Um tipo de percepção que também afeta a vivência de Lucia, na 

medida em que este personagem enceta um processo de recordação por meio de um vestígio 

mais concreto, porém tão sensual e temporal quanto o de Odete: a vestimenta. A roupa recém-

usada por um belo corpo será, para a mãe da família, um peculiar gatilho de memória, que se 

dará ainda com o hóspede presente na casa. 

 Conforme vimos anteriormente, quando o visitante ainda brincava lá fora com o 

cachorro da família, como um garoto, Lucia observa-lhe as roupas largadas numa pequena cama. 

Como seria de se esperar, as roupas com sua brancura irradiavam a mesma pureza do dono que 

as vestira há pouco:  

As cuecas estão enroladas como um montinho de trapos; as pernas das calças estão de 

tal modo separadas que parecem vestidas por um homem de pernas abertas, mas 

profundamente adormecido; a camiseta é de uma brancura quase irreal, pura demais. 

Aquelas roupas parecem, em suma, as relíquias de alguém que foi embora para sempre 

(idem, p. 38). 

Nessa situação, a roupa usada indica a ausência de um ente, porém permanece como um 

vestígio íntimo que abrigou há pouco a espessura de um corpo. Pode ainda guardar as formas, o 
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calor e o cheiro de alguém que não está mais presente, abarcando paradoxalmente os extremos da 

presença física e da ausência. Nesse sentido, o sentimento de Lucia se torna quase profético por 

antecipar a saída do visitante, cujo destino se lhe descortina como numa revelação, a partir dos 

andrajos largados pelo rapaz no chalé da família: 

(...) ela compreende, de repente, quem é de fato — agora que ele não está presente — 

aquele que os usa, que os esquentou com o calor natural do seu corpo e que agora 

parece tê-los abandonado ali, sem intenção, como um testemunho (idem, p. 39).  

A roupa surge, assim, como um gatilho de memória contaminado de corporalidade e de um 

inequívoco peso temporal, já que as vestes emanam a intimidade física e ao mesmo tempo 

apontam de forma cabal para a ausência daquele que as preenchia, remetendo a um passado 

atravessado de proximidade e de intimidade. A vivência de Lucia, portanto, também é a de uma 

memória que se caracteriza pela junção de tempo e sexualidade, que se dá como um lampejo 

fugaz a partir de pequenos detalhes do cotidiano, o que certamente foge da configuração 

institucional da imagem mítica na cultura.  

Em Teorema, essa subversão da imagem gloriosa acontece inclusive nos casos de 

remissão mais imediata à bela figura do visitante, como os rapazes por quem Lucia e Paulo se 

sentem atraídos, a princípio vistos mais como atualização iconográfica da beleza apolínea. De 

fato, os rapazes proletários ou pequeno-burgueses, cuja inocência trabalhadora se reflete nos seus 

próprios corpos saudáveis, aparecem de certa forma como descendentes do jovem deus após a 

sua partida. O narrador até mesmo pontua a entrada desses jovens como milagres (idem, p. 146 e 

172), tal é a brecha de salvação que eles parecem significar nos corolários de Paulo e Lucia. 

No entanto, é importante percebermos que eles não são versões da divindade original, e 

sim herdeiros deturpados, calejados pelo mundo do trabalho. Mantêm a inocência, a robustez 

física e os mesmos olhos azuis, porém seus corpos refletem uma inevitável alienação, uma saúde 

que se torna algo grotesca pelo total divórcio da essência divina do hóspede. Assim, os rapazes 

que aparecem a Lucia e Paulo se assemelham a híbridos imperfeitos, donos de uma beleza 

estupidamente vencida pelas necessidades do corpo (idem, p. 152), transformada em “carne 

ignara” (idem, p. 153). O soldado à paisana, por exemplo, que atrai Paulo numa estação de trem, 

está imerso numa “distração de animal sonolento” (idem, p. 172); ao perceber que está sendo 

seguido, apenas dirige fugazmente ao rico admirador “olhos azuis carregados de luz e vazios de 

qualquer expressão” (idem, p. 173). Por outro lado, quanto ao estudante seduzido pela mãe de 

Pedro e Odete, 
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Lucia o contempla como a um sobrevivente; a sua inocência tão cega lhe dá pena; e a 

respiração muito regular e um pouco rouca do sono, a beleza daquele rosto, aviltada e 

mutilada pelo suor e pela palidez, e talvez um cheiro indistinto que emana dele 

(possivelmente daquelas meias que continuam no pé) lhe dão náusea, uma náusea que se 

torna maior devido à inocência e à inconsciência de quem a suscita, tão estupidamente 

vencido pelas necessidades do corpo (idem, p. 152). 

Uma náusea que evidencia dolorosamente a distância do visitante, e identifica nesses 

jovens uma inocência rebaixada próxima da animalização, do biológico frio, em oposição 

infância divina que dignifica o hóspede. Como imagens vaga-lumes, os jovens desfavorecidos de 

Teorema seriam breves lampejos de uma solução, brilhos fugazes que se apagarão e cederão 

espaço aos desfechos trágicos dos personagens principais. Corpos, conforme vimos na citação 

acerca de Lucia, “sobreviventes”, remanescentes sombrios do glorioso rapaz desaparecido. 

Esses sinais que analisamos, portanto, denunciam formas de retorno da figura do infante 

que não se processam conforme o retorno tradicional das imagens culturais, atravessados estão 

eles por um inequívoco peso do tempo, assim como por uma intimidade sensorial e erótica. Para 

além do confortável lembrar-se de uma imagem eterna da inocência, a imagem vaga-lume 

dilacera o presente pela via da memória, absorvendo os efeitos do tempo e provocando o desejo 

daquele que recorda. Nesse sentido, a vida que as imagens vaga-lume levam na atualidade é 

oposta à brilhante, institucional e facilmente reconhecível vida das imagens míticas da inocência: 

trata-se de uma vivência paralela, clandestina, depauperada, certamente em constante 

metamorfose e cindida pelo desejo. 

Tal parece ser também a condição de certas imagens presentes em Sérgio Sant’Anna. As 

ninfetas se inserem na mesma dinâmica de retorno da imagem gloriosa, porém alguns elementos 

provocarão rupturas e diferenças no processo de memória. Inicialmente, devemos notar que o 

próprio sentido crepuscular, de aprofundamento da crise que identificamos anteriormente, é um 

fator de diferenciação entre duas dimensões cósmicas geminadas e, ao mesmo tempo, 

assimétricas. Pelo próprio enredo, vemos que elas se ligam entre si por uma relação 

inequivocamente temporal, concentrada na figura do Motorista, que, migrando do Rio de Janeiro 

para o Pará, anos depois, será novamente o atropelador da virgem. Nesse sentido, o tempo, em A 

tragédia brasileira, se faz sentir na passagem da peça teatral já fraturada do primeiro ato para as 

figuras monstruosas do terceiro, subjacente a um visível processo de decadência do mundo. 
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Se o sacrifício é a operação simbólica que deve conter os efeitos do tempo — a 

decrepitude das formas artísticas e a perda da inocência do mundo e da ninfa —, vemos agora 

que o tempo irrompe o romance-teatro à revelia da tentativa sacrificial de paralisar o decorrer 

histórico. O sacrifício, nesse sentido, se torna um esforço inútil de conter o devir inexorável, ou 

seja, é uma solução que não resolve de vez o impasse temporal. Torna-se necessário, assim, a 

partir de agora, uma reformulação de sua análise ou um segundo olhar sobre seu efeito redentor. 

Atentemos não só para a consequente repetição do rito sacrificial, como também para o fato de 

que ela se dá na alteridade de outra esfera ficcional, pressupondo um contexto cosmicamente 

diferente e exigindo uma mudança de percepção tanto em termos qualitativos como temporais. 

Por um lado, a estrutura sacrificial pode não ter sido alterada, operando, no terceiro ato, a mesma 

função de proteger a musa-ninfa dos riscos iminentes da vida histórica — que, no mundo 

desolado de Maria Altamira, exerce pressão cada vez maior. No entanto, considerando o 

incontornável dado temporal de A tragédia brasileira, vemos que o sacrifício de uma menina não 

pode ser apenas a repetição especular do anterior sacrifício de outra. Observando os contextos 

específicos de que fazem parte Jacira e Maria Altamira, devemos reconhecer que as imagens 

repetitivas da ninfa não são estáticas. Há um dinamismo constitutivo dos simulacros que agora 

deve ser objeto de nossa atenção. 

Nessa perspectiva, é interessante trazer à tona uma passagem da obra ainda não 

mencionada. Entre os dois extremos ficcionais de A tragédia brasileira, o segundo ato é uma 

espécie de interlúdio que introduz uma série de questões sobre a natureza da obra, entre elas a 

metamorfose que se dará entre o mundo de Jacira e o de Altamira. A linguagem teatral, na cena 2 

deste ato, sofre uma profunda reviravolta, perdendo o referencial cenográfico e ganhando 

contornos cósmicos e sobrenaturais. Nesse capítulo, o palco imaginário se naturaliza, chuva e 

terra se misturam para formar uma lama primordial, que será o germe de uma nova realidade 

ficcional. A lama biológica corresponde ao caos originário, configurando o retorno aos mistérios 

da criação do mundo e da obra de arte. Nesse renascimento telúrico e ficcional, o fantasma de 

Jacira ressurge:  

Germina, em nosso coração, o amor apaixonado por Jacira. Neste fugaz instante em que 

atingiu a plenitude de uma potência, mas ainda não foi contaminada por qualquer ato, 

ela é a Rainha da Criação. E nos contentamos nesta mera contemplação da Virgem, 

conhecedores de que este é o único modo de eternizá-la, como se fotografássemos uma 

miragem que, dentro de nosso cenário interior, perdurará enquanto nós próprios 
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estivermos vivos. Pois a qualquer movimento mais brusco se diluiria a sua imagem, 

como um reflexo num lago límpido onde se arremessou uma pedra. Quando a água, 

depois de espraiar-se em círculos concêntricos, por fim se aquietasse, teríamos de novo 

o corpo e o rosto da Virgem fixados. Porém o tempo haveria seguido o seu curso e, 

ainda que imperceptivelmente, a princípio, Jacira teria sofrido novas metamorfoses 

(SANT’ANNA, 1987, p. 66). 

A partir da metáfora da pedra no lago, o romance-teatro parece reconhecer o dinamismo 

das imagens: uma vez fixadas, elas podem sofrer alterações sucessivas, provocando ligeiros 

deslocamentos ao retomar a configuração cristalizada. A partir dessa metáfora, entre os vários 

retornos da imagem de Jacira, vemos que a obra de Sérgio Sant’Anna pressupõe a inegável 

passagem do tempo, que sempre provoca mesmo as mais ligeiras alterações no estatuto da 

imagem. A tragédia brasileira, nesse sentido, não é uma obra que procura erradicar a ação do 

tempo, como todo produto da imaginação mítica tradicional; antes, incorpora-o no seu cerne pela 

metáfora da metamorfose. A transubstanciação de Jacira em Maria Altamira de alguma maneira 

se liga, portanto, à passagem do tempo, que se faz sentir igualmente no deslocamento da 

realidade ficcional do primeiro ato, a tragédia nelsonrodriguiana, para a do terceiro ato, a 

tragédia amazônica. Entre as duas tragédias, o crescente peso da vida histórica, que corrói a 

estrutura temporal, narrativa e temática da obra, em cujo desenvolvimento verificamos a 

presença de realidades temporais cada vez mais díspares, a superposição de quadros ficcionais 

mais autônomos, e o aumento do teor grotesco das imagens.  

Diante desse dado inequivocamente temporal, ocorre um aparente esvaziamento 

simbólico do sistema sacrificial, que se torna um ritual cênico que não resolve, conforme viemos 

pressupondo até aqui, todas as contradições em jogo na tragédia brasileira. Tendo em vista esse 

novo dado, devemos pensar o rito para além de uma cerimônia de cunho catártico, focando não 

tanto o ato em si — que era o que de certa forma vínhamos fazendo até então —, mas pensando 

no que ele possibilita: a produção de imagens. Qual seria então a natureza das imagens 

produzidas pelos sacrifícios que se repetem em A tragédia brasileira? 

De início, façamos algumas observações: de posse dessa nova percepção sobre a ação do 

tempo no romance-teatro de Sérgio Sant’Anna, notemos que a relação entre Jacira e Maria 

Altamira não parece agora tanto de correspondência especular, a despeito da presença de signos 

correspondentes que caracteriza a estrutura teatral de A tragédia brasileira. Poderíamos dizer 

que as meninas de Sérgio Sant’Anna, a despeito de serem entidades da mesma linhagem divina, 
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configuram imagens matizadas do poder das ninfas: Jacira é uma mistura de menina e serpente, 

de gestos dúbios e zombeteiros; morre abraçada à corda, incorporando a duplicidade clássica da 

ninfeta. Já Maria Altamira é mais infantilizada, de certa forma dissociada da figura da serpente, 

que se materializa nas cascavéis que a ameaçam quando se banha numa cascata — cena que, 

contudo, remete diretamente ao arcaísmo das ninfas. Jacira é a virgem intocada e protegida pela 

comunidade, a meio caminho entre a criança e a mulher. Altamira é o último resquício de pureza 

num mundo perdido.  

Entre as duas ninfetas, há uma relação não tanto de remissão a simulacros anteriores, mas 

de um desdobramento metafórico dos mesmos, o que nos motiva a pensar, a partir de agora, não 

apenas as simetrias, mas também as dissimetrias entre as imagens replicantes de A tragédia 

brasileira. A cada repetição da imagem de Jacira — como fantasma, atriz, estrela, santa etc. —, 

trata-se de observar como essas imagens caracterizam um movimento duplo de repetição e 

novidade, de cristalização e deslocamento, num mecanismo formular que Giorgio Agamben 

(2012), em seu texto sobre as ninfas, identifica nas pathosformeln (fórmulas de páthos) de Aby 

Warburg. Para o filósofo italiano, a ninfa como pathosformel configura um “composto 

indiscernível de originalidade e repetição, forma e matéria” (AGAMBEN, 2012, p. 29), dentro 

do qual vislumbramos a indissociabilidade entre herança cultural e atualidade criativa. No caso 

das ninfetas de Sérgio Sant’Anna, detecta-se a presença arcaica das ninfas imiscuída ao 

dinamismo histórico-temporal presente na obra, o que nos mostra que há em A tragédia 

brasileira toda uma vida nas imagens que se deve compreender (idem, p. 21), para além do 

retorno constante da imagem consagrada da infância. 

De fato, as ninfas sacrificadas de Sérgio Sant’Anna não retornam exatamente como 

emblemas da virgindade e da inocência: elas continuam rondando o mundo dos vivos, tão 

sedutoras quanto antes, numa presença cênica que permite uma convivência tão promíscua 

quanto fantasmática com seus adoradores. No seu altar de santa, recebendo as oferendas daquele 

que teria sido seu assassino, o fantasma de Jacira se mostra mais mundano do que se esperaria de 

um anjo: 

Quanto a Jacira, só parece descer do seu “tédio olímpico” quando, no meio do alarido, 

algo consegue excitar-lhe a fantasia adolescente. Isso acontece quando a solteirona, 

abandonando seu ar de humildade, reveste-se de uma sensualidade histérica. 
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O mesmo ocorre quando o Motorista vem prostrar-se diante dela, oferecendo-lhe, num 

gesto ambíguo entre arrependimento e arrogância de macho, alguns de seus apetrechos, 

como as luvas, o blusão de couro, os óculos escuros. 

Jacira mostra certa lascívia e acaricia o próprio rosto com as luvas e faz menção de 

colocar os óculos escuros (SANT’ANNA, 1987, p. 55). 

Mais a frente, da virgem morta reverenciada em altares e fantasma do desejo, no Rio de 

Janeiro, passa-se para uma criança pura e inocente que conversa com o pai espantalho 

crucificado, num Pará fabular e obscuro:  

Menina (apalpando o peito): — E quando é que os peitinhos crescem nas meninas?  

Espantalho: — Quando corre o sangue nas partes delas. 

Menina: — Pai, e por que os meninos têm pinto? 

Espantalho: — É pra enfiá nas muié. 

Menina (espantando as borboletas com a cabeça): — Comigo não vou deixar. 

Espantalho: — Quando crescer vai querer. 

A menina pega o toco de cigarro na boca do pai e dá duas fundas tragadas, mostrando-

se masculinizada, sensual e adulta. Depois joga fora o cigarro e ajuda o pai a 

“despregar-se” da cruz (SANT’ANNA, 1987, p. 130). 

Essas imagens tenuemente interligadas não estabelecem um retorno nostálgico do infante 

preconizado pela tradição: a Jacira morta permanece como fantasma sedutor, a despeito de 

inserida na estrutura simbólica da devoção e da santidade. Por outro lado, a sua ambiguidade 

metamórfica também retorna irrompendo em realidade paralelas, resvalando para um segundo 

personagem ficcional, espécie de desdobramento de sua imantação simbólica. O retorno da 

imagem da ninfeta, nesse sentido, introduz determinadas nuances na representação da figura da 

virgem, concernentes não só à sensualidade, mas também a um dado inequivocamente temporal. 

Entre Jacira e Maria Altamira, a absorção do próprio tempo pela imagem literária, que se funda 

na ambiguamente entre inocência infantil e sensualidade mundana, para representar, mais uma 

vez, a deusa ninfa que ainda vive entre os homens. 

Trata-se, portanto, de uma sobrevivência em meio à historicidade dos vivos, 

permanecendo provocante e altiva em meio às vidas apagadas dos que ficaram. Nesse sentido, 

sua existência imagética se assemelha a uma sombra divina que se recusa a deixar este mundo, 

fundando nele uma existência singular e, muitas vezes, clandestina. Assim como as ninfas, que 

são deusas que frequentemente se relacionam e se apegam aos humanos, Jacira parece ter sua 

divindade enraizada na esfera mundana, e por isso a sua permanência difusa entre os homens. 
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Uma permanência, claro, diferente da memória institucional, e mais próxima do fantasmático, do 

sexualmente ambíguo e, principalmente, do metamórfico, continuando a incorporar a duplicidade 

insondável de toda ninfeta — a natureza ao mesmo tempo inocente e, como diria o professor 

Humbert de Nabokov, demoníaca. 

O misto de sensualidade e inocência torna possível que as ninfetas de Sérgio Sant’Anna 

sejam como as ninfas de Aby Waburg, que, de acordo com Agamben, “são cristais de memória 

histórica (...) em torno dos quais o tempo escreve a sua coreografia” (AGAMBEN, 2012, p. 29). 

Assim como as imagens vaga-lume, as ninfas-ninfetas são como remanescentes de um passado 

inequivocamente sedimentado no presente, provocando lampejos difusos que desestabilizam a 

relação confortável entre o atual e o inatual. Nesse sentido, a maleabilidade inesperada que as 

ninfas-ninfetas possuem no texto deve também ser pensada nos termos da sobrevivência proposta 

por Didi-Huberman acerca de Pasolini, pois se trata de uma pós-vida em tempos de inequívoca e 

crescente decadência histórica. “Uma vida póstuma” (idem, p. 36), diria Agamben, que se 

instaura erótica e historicamente, como fulgor remoto de um passado que não volta mais, mas 

que se esgueira na dialética aparentemente homogênea entre o hoje e o outrora. 

*   *   * 

A sobrevivência dos vaga-lumes e das ninfas introduz uma diferença no estatuto da 

imagem, uma espécie de fresta ou vácuo insondável que atravessa o retorno do mesmo. 

Aparentemente, esse elemento diferencial vem a reboque da sexualidade, de um erotismo que 

quebra as expectativas do imaginário da inocência infantil; contudo, as repercussões parecem 

mais profundas: um inequívoco peso do tempo parece se instaurar nas imagens da criança 

primordial, provocando um retorno oblíquo, que sinaliza direções alternativas de relacionamento 

entre o presente e o passado.  

Não se trata de uma visão ingênua de sobrevivência. Quando Didi-Huberman afirma que 

devemos adequar o nosso olhar para possibilidade de sobrevivência dos vaga-lumes, ele não está 

negando o mundo sombrio que nos rodeia ou nos espera no futuro. Como um brilho de fogo-

fátuo na escuridão, testemunhamos “(...) a dança viva dos vaga-lumes justamente no meio das 

trevas. E que nada mais é do que uma dança do desejo formando comunidade (...)” (DIDI-

HUBERMAN, 2011, p. 55, grifo do autor). Teorema, por seu turno, não parece dar uma resposta 

do que seria essa comunidade. Vemos apenas o sacrifício do visitante, cuja lembrança será o 

catalisador da destruição do modo de vida capitalista, apontando apenas a irreversibilidade do 
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processo de degradação espiritual em que vivemos. A sobrevivência diferencial, clandestina, da 

imagem do visitante, nesse sentido, é produto desse cenário devastador. No entanto, para além da 

memória da inocência e da constatação da crise generalizada — que acabam se imanando num 

diagnóstico pessimista da realidade político-social —, conseguimos ver em Teorema pequenos 

lampejos, fogos-fátuos que se alimentam da decomposição e da morte. Neles, vislumbramos 

formas alternativas viver, sentir e existir, a partir de gatilhos peculiares de memória que indiciam 

a própria crise, mas que nos apresentam insondáveis e possíveis caminhos. 

Vistos por esse ângulo, os vaga-lumes podem ser procurados na noite não tanto como 

produtos da crise, mas como sinais, sintomas, que descortinam eles próprios possibilidades 

outras. As ninfas de Sérgio Sant’Anna também parecem sinalizar nessa direção: vivas ou mortas, 

a sua sensualidade se enraíza inequivocamente no presente, afetado pela degradação espacial e 

temporal que caracteriza A tragédia brasileira. Nesse sentido, as ninfetas fundam sua divindade 

sui generis no caos espiritual e social da obra, e a sua morte sacrificial não parece redimir essa 

realidade obscura. Na verdade, retornando ao texto literário como fantasma ou na alteridade de 

outra esfera ficcional, metamorfoseada no corpo de outra menina, a ninfa de Sérgio Sant’Anna 

prenuncia uma fratura na própria obra literária, que passa a internalizar uma espécie de 

sorvedouro inesgotável de imagens: Lolitas, Jaciras, estrelas, atrizes, Altamiras, e muitas outras 

meninas. A cada retorno da ninfeta, um ligeiro movimento, um deslize, um deslocamento, que 

transforma a imagem literária da ninfa num verdadeiro abismo, reverberando a própria imagem 

da literatura como um mistério inesgotável e insolúvel. 

Em Pasolini, a mítica dos vaga-lumes, com seus lampejos secretos e difusos, se exime de 

apontar caminhos políticos e ideológicos concretos, descortinando apenas visões possíveis e 

enigmáticas. Já a mítica das ninfas, por sua vez, na proliferação das meninas sempre iguais e 

sempre diferentes de Sérgio Sant’Anna, denuncia-se a fratura constitutiva de toda obra literária. 

Em ambos os casos, a infância resiste sem dar respostas concretas, continuando a ser essa 

lembrança de um passado, que, no entanto, subsiste insidiosamente no presente. Apesar de todo 

um sistema simbólico que busca domesticá-la, cristalizando-a como mito da inocência, a infância 

resiste como imagem que, mesmo sacrificada, retorna para provocar abalos na atualidade, sem 

nunca dar a chave para o seu mistério. 

Travestidas de ninfas e vagalumes obedientes, as crianças de Sérgio Sant’Anna e Pier 

Paolo Pasolini são ainda signos de um passado remoto e ideal — leia-se morto e imutável. 
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Continuam, assim, reeditando os velhos ciclos imaginativos da história da cultura. Porém, esses 

infantes conseguem provocar pequenas rupturas. Conforme indica a etimologia do infans, o 

rapaz sedutor e as ninfetas insinuantes são seres desprovidos de palavra, aparentemente 

submissos ao destino trágico das metáforas da inocência. Mas eles voltam o olhar aos seus 

algozes, e certamente estão nos olhando, conscientes do drama que foi montado para eles. E 

mostrarão, assim, que a infância sempre resiste às tentativas de aniquilamento, em meio à 

destruição e à morte. 
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“A partir dessa noite, tinha certeza de que os encontros clandestinos com o menino, de alguma 

forma obscura e tortuosa, difícil de explicar, enriqueciam sua relação matrimonial, agitando-a e 

renovando-a. Mas que espécie de moral é essa, Lucrecia?, perguntava-se , assustada. Como é 

possível que você tenha ficado assim, na sua idade, da noite para o dia? Não conseguia 

entender, mas também não fazia qualquer esforço para conseguir. Preferia abandonar-se a essa 

contraditória situação, em que seus atos desafiavam e transgrediam os seus princípios em 

benefício daquela exaltação intensa e arriscada que para ela tinha se tornado a felicidade. 

Certa manhã, ao abrir os olhos, pensou nesta frase: ‘Conquistei a soberania.’ Sentiu-se feliz e 

emancipada, mas não sabia definir de quê.” 

 

Elogio da madrasta 

 

 

 

 

 

 

 

“Por que será que não dão dinheiro pro papi que é tão gênio e pra mim eles dão 

só dizendo que sou uma cachorrinha?” 

 

O caderno rosa de Lori Lamby 
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CAPÍTULO 4 – ESCRITAS DE ADULTOS E CRIANÇAS 

Educação e sacrifício: instâncias obscuras, que remetem ao peso da proibição e do rigor 

— seja ele pedagógico ou religioso —, ligadas ao inequívoco peso de um mandamento que busca 

dobrar ou moldar a infância de acordo com desígnios alheios ao seu universo. Agora, nesta 

última etapa do nosso percurso, cabe dizer que o contexto ideológico e literário sofrerá uma 

visível diluição, na direção da leveza, da galhofa e do prazer. Seja a partir da própria tradição 

erótica artística, que impõe um savoir vivre diante dos prazeres sensoriais, uma embriaguez pelo 

melhor da arte erótica ocidental; seja pelo riso desbragado do chiste e da paródia, próximo à 

reviravolta deturpada dos valores, num contexto de mercantilização e massificação da cultura, as 

narrativas que analisaremos certamente possuem uma ótica diferente da que vínhamos 

partilhando até aqui.  

 Veremos expectativas e reações diferenciadas diante da figura da criança sedutora, a 

reboque de valores vistos como liberais e, principalmente, libertinos, cuja postura moralmente 

esclarecida e artisticamente intelectualizada consegue focar a sexualidade infantil sob um prisma 

distinto da proibição, do tabu e do prurido ético-moral. Uma pedofilia calcada no melhor da 

tradição artística, legitimada pela ótica do prazer irrestrito? Uma forma de enxergar a 

sexualidade infantil pela via do erotismo lúdico e da piada obscena? Uma grande brincadeira 

com os clássicos da literatura erótico-pornográfica? Um pouco de tudo isso e um pouco de nada 

disso: as obras que abordaremos caminharão no terreno pantanoso da sedução infantil, algumas 

vezes hesitando diante do interdito, em outras superando-o em nome do prazer, inserindo as 

crianças no complexo e ambíguo mundo da arte.  

 Chamaremos de estetas aqueles que possuem os sentidos apurados pela arte. Nas 

narrativas que iremos analisar, eles são finos apreciadores do belo, ou ainda escritores devotados 

aos seus tesouros literários. Equilibram-se entre o senso comum e a sensorialidade, entre a má 

consciência e a subversão dos valores morais. São sujeitos inequivocamente sociais, cônscios das 

regras e proibições da moral e da ética; mas, por outro lado, artistas que são, estão abertos ao 

diferente, ao inusitado, ao proibido, denunciando a caretice das instituições. Tal ambiguidade 

moral e ideológica pressupõe uma postura de cuidado e de fascínio diante das crianças que não 

reproduzem a inocência que esperamos, propagando uma visão dita “contemporânea”, “pós-

freudiana” ou ainda meramente “arrojada” da sexualidade.  Jogando com a condenação moral e 

escapando às armadilhas do moralismo, veremos que os confiantes e experientes estetas poderão 
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até mesmo aprender a “brincar” com essas crianças. Mas estariam eles realmente livres do 

desastre? 

 Num mundo em que somente os adultos têm acesso à tradição artística, em que estetas e 

literatos são os donos da palavra e da criação, as crianças surpreenderão ao mostrarem que são 

capazes de jogar o jogo. Criadoras e criativas, elas brincarão com o mundo da arte e desvelarão 

formas desconcertantes, que farão os próprios libertinos e pornógrafos corarem de vergonha. A 

partir de uma folha de redação e de um mimoso caderno rosa, a escrita infantil causará a ruína de 

um erotismo calcado em séculos de tradição artística e literária, assim como de uma pornografia 

supostamente livre de todos os condicionantes morais.  

 Elogio da madrasta (2009) é o nome do romance de Mario Vargas Llosa, e também é o 

título da redação escolar que o pequeno Alfonso escreve, causando o rompimento dramático 

entre o pai Rigoberto e a madrasta Lucrecia. A partir da caligrafia infantil de traços claros e 

redondos, testemunho em primeira mão da criança que se deitava com a madrasta, o casal sofrerá 

a total ruína do seu idílio amoroso, no qual se vivia a única felicidade que eles acreditavam 

possível: a do corpo e a do sexo. No conteúdo maldito ou escandaloso do texto de Fonchito, a 

possibilidade de uma narrativa em primeira pessoa, que concentraria a verdade da sexualidade 

infantil e quiçá a da própria infância; um texto, contudo, que não é reproduzido no romance, lido 

e acessado apenas pelo consternado Rigoberto, o libertino vencido pelas artimanhas da própria 

criança escritora.  

Por outro lado, aquilo que foi apenas sugerido em Vargas Llosa surge em toda a sua 

nudez em O caderno rosa de Lori Lamby (2005), de Hilda Hilst. Nessa pequena novela em 

formato de diário, a pequena Lori narra todas as estripulias sexuais praticadas enquanto se 

prostitui com a ajuda da mãe. A menina de oito anos assume as rédeas da narração e relata com 

muito prazer de onde vem o dinheiro para comprar todos os brinquedos da televisão. Um dos 

livros mais escandalosos de Hilda Hilst, o famoso caderno rosa traz a escrita infantil em toda a 

sua potência lúdica e sexual, de certa forma realizando aquilo que Elogio da madrasta apenas 

anunciou como possibilidade. Na escrita de Lori, a vazão do dizer infantil, que nos mostraria 

aquilo que nem a educação monstruosa ou o sacrifício puderam compreender: o mistério da 

criança sedutora. 

Contudo, a questão seria assim tão simples? Redação, diário, escrita em primeira pessoa, 

testemunho, verdade? Nas obras de Llosa e Hilst, as crianças supostamente estão aprendendo a 
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escrever, mas isso bastaria para pressupormos a límpida verdade por trás do seu discurso? Na 

escrita do infante, o abrir-se da sexualidade infantil? Antes de respondermos, adianto que as 

crianças de Vargas Llosa e Hilda Hilst se escondem nas tramas do texto: àquilo que parece uma 

verdade por demais escandalosa e moralmente incômoda — a criança enredada no sexo com os 

adultos —, subjaz um elaborado trabalho com a linguagem, agenciando tantos os temas da 

iconografia erótica tradicional como o mais profundo experimentalismo da forma. Ou seja, para 

além da pedofilia rasteira e inescrupulosa, um jogo sofisticado com a arte e com a linguagem, em 

que a escrita infantil dá volteios diante dos olhos do leitor. É a criança mesmo que escreve? É um 

adulto que simula o infante escritor?  

Nem um nem outro: diante de nós, escritores que talvez tenham chegado bem perto — 

perto até demais, de acordo com alguns leitores sensíveis. De fato, Mario Vargas Llosa e Hilda 

Hilst talvez tenham se aproximado perigosamente daquilo que poderia ser a escrita infantil, ou 

até mesmo a própria infância e sua insondável sexualidade. Mas não tanto para estabelecer um 

conceito ou essência; fizeram-no, sim, entendendo que a linguagem e o universo da infância se 

encontram na brincadeira com a língua e com a arte. Como num jogo de encaixe de peças 

sortidas (verbais e imagéticas), a criança brinca de (se) achar e de (se) esconder no mundo da 

criação e da linguagem. A questão, nesse caso, se imporia não tanto para as crianças, mas para 

nós mesmos: estamos prontos para jogar? Conseguiríamos levar a brincadeira até o fim? 

 

4.1. Releituras estéticas 

“... porque são todos ANARFA, Cora, ANARFA, Corinha...” 

Papi de Lori Lamby 

  

Os jogos e brincadeiras de que falamos — tanto de crianças quanto de adultos — não se 

passam na esfera pública, sob as regulamentações culturais, psicológicas e institucionais. São 

práticas de alcova, ou de círculos em que se cultivam prazeres e refinamentos estranhos ao senso 

comum. Tais gostos e codificações vão na contramão das preferências partilhadas pelo vulgo, 

ocupando um lugar marginalizado socialmente. As crianças adentrarão este mundo e sua 

inocência pouco a pouco se desdobrará em possibilidades ao mesmo tempo temerosas e 

prazerosas. No entanto, uma vez exposto o idílio protegido entre adulto e infante, as práticas 

eróticas provocarão o escândalo, a repulsa e a destruição de todo um mundo imaginário. Para os 
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adultos, restará a vergonha e o recolhimento social. Para as crianças: a negação completa do mito 

da inocência e um recuo ainda mais vertiginoso na direção de seus mistérios insolúveis.  

Os adultos de Elogio da madrasta e O caderno rosa de Lori Lamby são estetas 

incompreendidos, figurados respectivamente nas personas do libertino e do escritor. Suas 

preferências refinadas não encontram ressonância coletiva, o que provoca o seu desenvolvimento 

na esfera privada, sendo o terreno da intimidade o único lugar em que podem se expressar 

livremente. O libertino Rigoberto esconde sob a fachada de um parvo agente de seguros todo um 

mundo particular de prazeres, partilhados com a nova esposa Lucrecia, senhora incandescente 

em pleno domínio de seus atributos. Já o pai de Lori Lamby é um escritor frustrado, que busca 

ecoar em sua obra os grandes clássicos, desenvolvendo uma literatura sofisticada que não é bem 

digerida pelo mercado editorial. 

 Antes de mergulhar nesses universos marginalizados, que pressupõem éticas e poéticas 

distintas, cabe destacar os contextos que eles imprimem às obras no que tange aos temas da 

realidade ficcional. O mundo criado por Mario Vargas Llosa
68

 reprocessa toda uma tradição 

iconográfica e literária ocidental, que, ao longo dos séculos, tratou e retratou o corpo e a vida dos 

sentidos, o sexo e as paixões. Já a obra de Hilda, por seu turno, é dedicada “À memória da 

língua”, que aparece intensamente citada e parodiada à reboque de um processo complexo de 

intertextualidade, fundamental para compreendermos O caderno rosa. Em suas respectivas e 

diferenciadas tessituras, ambas as obras pagam tributo a grandes mestres do passado, seja 

deslocando-os parodicamente de seus contextos originais, seja reatualizando-os como saber que 

esclarece o presente. 

 O agente de seguros Rigoberto esconde na sua biblioteca e nos seus cadernos uma 

miríade de imagens e citações de autores clássicos e contemporâneos que lhe alimentam o 

espírito e a libido. Enredando a própria esposa Lucrecia nas suas maquinações lúbricas, que 

sempre se passam à noite, no quarto do casal, o libertino cria enredos eróticos motivados ou 

refigurados por imagens consagradas da tradição artística. Nessa perspectiva, a forma de Elogio 
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 Publicado em 1988, Elogio da madrasta atingiu tamanho sucesso de público que Mario Vargas Llosa lança, em 

1997, a sequência do romance, Os cadernos de Dom Rigoberto. Misturando a narrativa epistolar a um mergulho 

profundo na tradição literária e pictórica, a obra de 1997 configura um mergulho no universo erótico de Rigoberto, 

ao passo que o intercala com passagens primorosas em que Alfonso urde a trama para o retorno de Lucrecia à casa 

do ex-marido. Mesmo dando mais destaque a Elogio da madrasta, certamente repisaremos algumas passagens d’Os 

cadernos em que o pequeno Fonchito aparece em todo seu magnetismo e mistério. No mais, privilegiar a forma mais 

condensada de Elogio não deixa de ser uma análise do microcosmo que dará origem à obra-irmã subsequente, que 

nas suas linhas gerais é mais uma expansão temática da obra anterior.  
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da madrasta estabelece um jogo de modelo e inspiração com alguns clássicos da pintura, através 

de seis telas que pontuam momentos de inflexão do enredo
69

. 

 No mundo de Rigoberto, Lucrecia e Alfonso, as telas dão ensejo a delírios eróticos, em 

que o drama das personagens é espelhado na realidade fantasiosa e na textura das telas, ao passo 

que essa incursão se torna por sua vez reveladora de uma série de elementos subjacentes à trama 

urdida por Vargas Llosa. Dessa forma, a relação entre literatura e pintura permite 

“descontextualizar de forma radical as telas e convertê-las em outras telas (cenas verbais), 

deslocando contextos, modificando hierarquias (...)” (CHIARA, 1996, p. 214-215). Por entre as 

cenas pictóricas e verbais, o pequeno Alfonso irá aos poucos se instalar no relacionamento entre 

pai e madrasta, cuja fantasia acompanha o adensamento erótico das imagens, mas não partilha 

com o leitor a consciência de um processo gradual de triangulação da fantasia erótica, que reflete 

a presença cada vez mais perigosa do infante sedutor.  

 As imagens pictóricas vão do figurativo ao abstrato, espelhando o percurso da narrativa, a 

evolução das fantasias eróticas do casal e o gradual enredamento de Lucrecia nas ciladas de 

Fonchito. O quadro do rei Candaules inspirado no relato de Heródoto inaugura a imaginação 

libertina de Rigoberto, formando a primeira transposição pictórica da trama erótica de Llosa. 

Rigoberto, transfigurado em Candaules, protagoniza uma cena de amor com a rainha Lucrecia, 

assistida por Giges, um de seus ministros. Em seguida, a tela de François Boucher transforma 

este terceiro elemento numa figuração mais próxima de Fonchito, o pequeno pastor Foncín, que 

espiona a deusa Diana Lucrecia e sua aia, Justiniana, após o banho. A cena acontece num sonho 

de Lucrecia, após perceber que Alfonso a espiona durante o banho, sinalizando o secreto 

acolhimento do enteado na vida sensual e onírica da madrasta. Por fim, a tela de Tiziano Vecellio 

surge como prefiguração do primeiro avanço sexual de Fonchito, na ocasião em que troca o 

primeiro beijo com Lucrecia. Nessa cena, um tangedor de órgão e Amor, o próprio cupido, são 

os responsáveis por deixar a deusa Vênus eroticamente pronta para receber seu marido Dom 

Rigoberto. Dessa forma, prefigura-se com essa tela o toque do pequeno Alfonso — o primeiro 

beijo com a madrasta — que antecederá uma tórrida noite de amor desta com o marido. 
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 Em ordem de aparição no romance, eis o conjunto das telas: Candaules, rei da Lídia, mostra sua mulher ao 

Primeiro Ministro Giges (1648), de Jacob Jordaens, óleo sobre tela, Museu Nacional de Estocolmo; Diana depois de 

seu banho, (1742), óleo sobre tela, Museu do Louvre; Vênus com o Amor e a Música (s.d.), de Tiziano Vecellio, 

óleo sobre tela, Museu do Prado, Madri; Cabeza I (1948), de Francis Bacon, óleo e têmpera, coleção Richard S. 

Zeisler, Nova Iorque; Caminho para Mendieta 10 (1977), de Fernando de Szyszlo, acrílico sobre tela, coleção 

particular; A anunciação (c.1437), afresco, Mosteiro de San Marco, Florença. Fonte: VARGAS LLOSA, Mario. 

Elogio da madrasta. Trad. Ary Roitman e Paulina Wacht. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009, p. 4. 
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 Nessa primeira tríade de quadros, mantêm-se uma coerência de temas retomados do 

classicismo renascentista. Fonchito ainda se apresenta nesse ínterim como vetor erótico afinado à 

imagem do cupido, ainda uma espécie de “deusinho helênico” (VARGAS LLOSA, 2009, p. 

120). No entanto, já se vislumbram aqui traços marcantes da perigosa ambiguidade que ronda a 

figura do pequeno Foncho, que já é metaforizado como “deusinho viril” no capítulo inspirado na 

pintura da deusa Diana, tematizando os primeiros movimentos insidiosos do garoto em direção à 

madrasta. Logo em seguida, ainda na realidade idealizada dos quadros, a tela de Tiziano 

concretiza não só o papel sedutor do garoto, como também antecede seu primeiro avanço 

francamente sexual. Transfigurado em Amor nesta terceira fantasia pictórica, Fonchito parece 

anunciar a que veio: 

É o que estou fazendo agora, semiencarapitado em suas costas, minha cremosa carinha 

avançando como um espigão em seu ombro: sussurrando-lhe fábulas pecaminosas. 

Ficções que a distraem e a fazem sorrir, ficções que a assustam e inflamam (idem, p. 

79). 

 O beijo de Alfonso não será sentido de maneira totalmente pacífica por Lucrecia. 

Atravessada por sentimentos contraditórios, a madrasta se sentirá receosa de início, mas logo 

perceberá que “aquela proximidade intrusa, aquela presença observadora e angelical não 

empobrecia, antes condimentava o seu prazer com uma essência perturbadora e febril” (idem, p. 

92). Dentro desse contexto, a tela seguinte, de Francis Bacon, ainda corresponde ao mundo 

sensual de Rigoberto, que à sua maneira também estiliza o monstruoso, o informe e o grotesco; 

no entanto, esta tela figura também a própria transformação de Lucrecia, a partir da sua 

experiência amorosa com a interdição e a temerosa sedução de Fonchito. O monstro lascivo em 

que se transforma a cabeça de Francis Bacon propõe triangularmente — a Rigoberto, a Lucrecia 

e ao leitor — a identificação do lado monstruoso do erotismo: “Olhe bem para mim, meu amor. 

Reconheça-me, reconheça-se” (idem, p. 99). Uma faceta erótica que descortina afetos e paixões 

mais profundos, para além do belo, do interdito e do socialmente aceito. 

 No entanto, se o quadro de Bacon ainda se coloca na esfera pessoal e artística de 

Rigoberto, é igualmente certo que ele dá início a uma série de disrupturas catalisadas por seu 

filho. Enquanto se rejubila num narcisismo erótico e estético que vai das mais belas formas aos 

monstros fabulares, Rigoberto não percebe que Foncho avança cada vez mais, atuando como 

catalisador de experiências sexuais transformadoras para Lucrecia. Com efeito, o quadro 
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seguinte pontua a bem sucedida empreitada do enteado, já com a madrasta totalmente entregue 

aos divinos encantos do infante, tornando-se objeto amoroso partilhado entre pai e filho.  

O quadro abstrato de Fernando de Szyszlo dá ensejo à mais ousada encenação erótica 

protagonizada por Rigoberto e Lucrecia, inaugurando a entrada numa dimensão mais complexa 

dos afetos, para além das fantasias iconográficas guiadas pelo marido. Após a insinuação de 

Fonchito de que o quadro de Szyszlo seria um retrato íntimo da anatomia de Lucrecia (que 

somente ele e o pai conheciam), pai e madrasta presenciam posteriormente, no quarto conjugal, a 

reboque do abstracionismo das tintas, “a pátria cósmica do instinto puro e da imaginação que o 

serve” (idem, p. 127), em que as noções de sujeito e corpo são desfiguradas e o prazer se 

maximiza num gozo cósmico. Vive-se o caos originário do erotismo, que somente a pintura 

abstrata consegue captar:  

Agora você já sabe que, antes ainda de nos conhecermos, de nos amarmos e de nos 

casarmos, alguém, de pincel na mão, antecipou em que horrenda glória nos 

transformaria, todo dia e toda noite, a felicidade que soubemos inventar (idem, p. 130).  

Tal visagem do caos primitivo que constitui a pulsão erótica introduz conotações 

importantes no plano da narrativa. A fantasia que dialoga com a tela de Szyszlo pontua uma nova 

etapa no erotismo de Lucrecia. O contato com Fonchito, alçado de enteado a amante, lhe fornece 

uma nova visão do prazer, dando-lhe a ousadia de virar o jogo de Rigoberto. Aqui, o mundo 

erótico masculino começa, quase que imperceptivelmente, a ceder em favor de outras formas de 

fantasia (femininas, infantis?): 

Mas, depois dos embates iniciais na escuridão, quando, fiel à liturgia noturna, dom 

Rigoberto murmurou esperançado: ‘Não me pergunta quem sou eu?’, dessa vez ouviu 

uma resposta que transgredia o pacto tácito: ‘Não. Pergunte-me você. Vai ser melhor 

(idem, p. 120).  

Se antes era Rigoberto que conduzia o ritual de imaginação do casal, com suas senhas secretas e 

seu total domínio sobre o discurso erótico, agora é Lucrecia que surpreende o marido, ensinando-

lhe novas formas de imaginação:  

Aos quarenta se aprendem muitas coisas — sentenciou ela, acariciando-o. — Às vezes, 

Rigoberto, agora, por exemplo, sinto que estou nascendo de novo. E que nunca vou 

morrer.  

Seria isso a soberania? (idem, p. 121). 

Vistas dessa forma, o panorama das telas mostra a relação de codependência entre pintura 

e literatura, caracterizando uma forma singular de ecfrase em Elogio da madrasta. As telas 
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representam contextos que motivam o discurso erótico, na mesma medida em que este parece 

movimentar as imagens congeladas da pintura, refigurando seus atores em novos enredos. Os 

quadros se apresentam, portanto, ora como motivos facilitadores, ora como releituras das 

reviravoltas da história, sempre ecoando metaforicamente a estrutura triangular e a evolução 

erótica do romance: “Este aposento triádico — três pés, três luas, três janelas e três cores 

dominantes — é a pátria do instinto puro e da imaginação que o serve (...)” (idem, p. 129). 

Este procedimento criativo marcará a obra até o último momento, quando a verdade virá 

à tona no lar de Rigoberto: uma vez descoberta a redação de Alfonso, o “elogio da madrasta”, 

Lucrecia é sumariamente expulsa de casa e Rigoberto se entrega amargamente à reclusão. De 

uma maneira ao mesmo tempo fortemente alegórica, porém altamente difusa, o afresco de Fra 

Angelico, intitulado “A anunciação”, tematiza um célebre episódio da mitologia cristã e ao 

mesmo tempo fecha a narrativa de Vargas Llosa. A pintura, nesse sentido, antes um instrumento 

de excitação dos sentidos e da criatividade erótica, agora também enseja a catástrofe das 

revelações.  

Pode-se ver que Vargas Llosa retrabalha a cena da visita gloriosa do anjo, ressaltando o 

caráter messiânico da narrativa bíblica, obscuramente atualizado no capítulo “O jovem rosado”. 

Uma espécie de contraface mística da experiência erótica de Lucrecia com a criança se 

concretiza nessa passagem: a mãe de Jesus subitamente ecoa a madrasta, mas somente no sentido 

de que ambas recebem a visita de um mensageiro de coisas maiores e divinas, experimentando 

um lampejo da eternidade que logo as abandona em seguida, duvidosas, desorientadas — e, no 

caso de Lucrecia, em estado de desmoralização. Em que pese a relação possível com Lucrecia, 

ao leitor resta apenas a ficção em torno do afresco de Fra Angelico, com uma Maria que só 

obliquamente ilumina o personagem da madrasta, a partir daí definitivamente silenciado. Não há 

propriamente um desfecho para Lucrecia, apenas as palavras sugestionáveis de uma Maria 

ficcional:  

Agora foi embora e me deixou com a cabeça cheia de dúvidas. (...) Por que me chamou 

de rainha? Por que descobri um brilho de lágrimas em seus olhos quanto me vaticinou 

que sofreria? (...) O que vai ser mim a partir dessa visita? (idem, p. 150). 

Com esse expediente ficcional, o leitor é poupado do escândalo moralista e da derrocada 

de Lucrecia, ou seja, as repercussões do tabu da pedofilia e da traição, o que mostra talvez que 

essa camada de sentido não seja primordial para a narrativa. Antes, mais importante parece ser o 

fato de que este suposto recuo da narração assinala o próprio recuo da figura do infante. É 
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notável que, na ficção de inspiração bíblica, da mesma forma que Maria corresponde a Lucrecia, 

Foncho é alegorizado pelo anjo, que desaparece da mesma maneira enigmática com que entrou 

na cena pictórica, deixando vaticínios promissores e ao mesmo tempo obscuros: 

Por que, no meio do regozijo que me causa lembrar-me das doces palavras desse jovem, 

sinto, de repente, medo, como se a terra se abrisse subitamente e eu divisasse aos meus 

pés um abismo repleto de monstros horrendos onde querem me obrigar a pular? (idem, 

p. 150). 

A partir dessa situação figural, a criança surge como esse ser insondável cercado de uma 

aura de mistério, de forma que não seria errôneo dizer que o arremate de Elogio da madrasta 

recai sobretudo na ausência, no mistério que cerca a figura de Fonchito. O vaticínio ambíguo do 

anjo não é esclarecido, visualizado ou alegorizado pela pintura e pela cena literária, como as 

outras instâncias do romance. Resistindo a qualquer configuração pelas tintas, o único vestígio 

do pequeno Alfonso será a redação escolar, o “elogio” que paira como texto maldito no fim do 

romance. Nesse sentido, é certo dizer que o mistério do pequeno Alfonso resiste duplamente: não 

só por entre o jogo de correspondências e reiluminações mútuas entre pintura e literatura, mas 

também como enigma textual, já que a redação intitulada “elogio da madrasta” não é reproduzida 

ou sequer descrita na obra de Vargas Llosa. Permanece como um dêitico narrativo, texto 

inconcebível e temível, misto de escrita infantil e pornografia que parece impossível de imaginar 

ou representar.  

Nessa perspectiva, deparamo-nos com um texto que supostamente narraria a verdade da 

sexualidade infantil, que a retiraria da virtualidade e a traduziria na limpidez do discurso do 

inocente. Há aqui, certamente, um paradoxo: trata-se de um texto que se declara fonte inequívoca 

de uma verdade, mas não é dado nenhum indício de representação dele na obra. Não há pintura, 

imagem ou ainda molde discursivo a que recorrer para dar conta desse escrito. O final de Elogio 

da madrasta, nesse sentido, paira sobre esta lacuna que é o texto de Fonchito: entrelugar que 

concentra a chave de todo romance, ao mesmo tempo que se impõe como texto indefinível para o 

leitor. O enigma literário fica ainda mais desconcertante quando Alfonso afirma a simplicidade e 

a objetividade de seu discurso: 

Eu só escrevi aquela redação, contando o que nós fazíamos. A verdade, ora. Não menti 

nada. Eu não tenho culpa de que a tenha mandado embora. Quem sabe era verdade o 

que ele disse. Quem sabe ela estava mesmo me corrompendo. Se meu pai disse, deve ser 

(idem, p. 156).  
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A partir dessa fala, poderíamos dizer que Fonchito sabia estar sendo corrompido? 

Denunciava, assim, a madrasta que tanto amava? Ou, como todo menino bom e obediente, 

apenas endossa o julgamento moral do querido pai, não enxergando maldade nas suas 

“brincadeiras” com Lucrecia? No final de tudo, acabam-se os quadros e as fantasias visuais, e 

resta o texto, o elogio maldito. Mas sob que forma? Que palavras, descrições ou frases se lhe 

adequam? Como aquilo que parece tão límpida verdade pode ter concretização tão difusa na obra 

de Llosa, e tão difícil no imaginário do leitor? 

Interessantemente, observamos que muitas vezes uma obra literária pode responder o 

enigma de outra. Conforme afirmamos antes, Hilda Hilst parece ter concretizado este 

inimaginável da escrita infantil que surge como miragem em Vargas Llosa. Lori Lamby de certa 

forma nos mostra aquilo que Alfonsito apenas mostrara ao pai: o relato da criança, entre a visão 

de mundo da inocência e o enredamento nas tramas sexuais dos adultos. Escrita “in loco”, saída 

diretamente da mente infantil, tornando-se ainda mais inaudita por tentar narrar a sexualidade 

insondável do infante. Não seria por outro motivo que O caderno rosa de Lori Lamby se torna 

uma das obras mais controversas de Hilda Hilst, especialmente para aqueles que pouco 

conhecem o trabalho da escritora, e que se deixam levar pela superfície polêmica e pornográfica 

do diário infantil. 

É necessário reconhecer, por outro lado, que a “verdade” de Lori Lamby acaba até 

mesmo por suplantar a do filho de Dom Rigoberto, porque, agora, estamos na presença de uma 

criança que inequivocamente gosta do que faz, e, ainda por cima, faz por dinheiro. Hilda Hilst 

não só responde ao desafio proposto por Vargas Llosa, como também leva a sexualidade infantil 

às raias do obsceno, na direção do pornográfico, do aviltante e do mercadológico. Dessa maneira, 

em comparação a Elogio da madrasta, O caderno rosa se torna um discurso duplamente 

inimaginável: realizaria o discurso infantil em plenitude e, além disso, inserindo-o no impensável 

mundo do prazer consentido, do gozo escatológico, do dinheiro e da exploração do corpo. Obra 

duplamente inimaginável, portanto, mas que, dessa vez, se apresenta inequivocamente diante de 

nossos olhos incrédulos.  

Eis as superfícies “intragáveis” da obra: a protagonista de antemão declara aquilo que 

será o dado inescapável para quem deseja focar o caráter escandaloso do texto: “Eu tenho oito 

anos. Eu vou contar tudo do jeito que eu sei porque mamãe e papai me falaram para eu contar do 

jeito que eu sei” (HILST, 2005, p. 13). Cada episódio sexual narrado por Lori tem como pano de 
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fundo esse detalhe escabroso: os oito anos, na primeira pessoa do singular. A pequena conta com 

a ajuda da mãe para vender o seu corpo a toda sorte de homens reprováveis, com a suposta 

benção do pai escritor. Mas esse entrecho “nauseante” parece ser potencializado precisamente no 

momento em que se torna escrita: “Eu disse que não queria copiar ninguém, queria que fosse um 

caderno das minhas coisas” (idem, p. 38). As vivências sexuais são relatadas em um diário 

confeccionado pela menina, e é nesse exato contexto em que mais pesam a idade de Lori e o fato 

de que ela narra a partir de seu próprio ponto de vista. Trata-se da inocência diretamente 

conspurcada, uma presunção perigosa do que seja a sexualidade infantil. Por fim, tudo fica ainda 

pior quando sabemos que Lori Lamby se inspira no escritor fracassado que é o seu pai, instado a 

escrever uma obra pornográfica que finalmente venda mais que os seus livros, sofisticados e 

pouco apreciados pelo mercado editorial. Com isso, fica claro que Lori não apenas escreve para 

se expor, mas escreve para vender. Seria o epítome da exploração mercadológica do corpo da 

criança e da própria infância. 

No entanto, é imprescindível reconhecer que, da mesma maneira que Elogio da 

madrasta, o mundo de Lori Lamby é feito de tintas: não a das pinturas a óleo, mas a da pena da 

ficção e dos livros. O fato de a empreitada de Lori Lamby ser concomitante ao novo e degradante 

esforço literário do pai é indicativo de outras camadas subjacentes à obra, para além do 

escândalo da pedofilia. Tudo no Caderno rosa pode ser ainda mais relativizado quando se 

descobre que a narrativa do pai de Lori é também sobre as aventuras sexuais de uma ninfeta, o 

que introduz um possível jogo de máscaras entre narradores
70

. No mais, há ainda a dissolução 

mimética final: no desfecho do caderno, Lori admite que as suas memórias na verdade são 

recriações suas, a partir de livros lidos em segredo da biblioteca libertina paterna, de fitas de 

vídeo e revistas que apimentavam a vida conjugal dos progenitores, e de trechos copiados da 

própria obra pornográfica que seu pai preparava para o mercado editorial.  

O escândalo do Caderno rosa, a partir de então, passa a ser não tanto de corrupção da 

imagem infantil, mas uma questão de ousadia da linguagem: o disparate de Lori Lamby não é o 

de uma ninfeta assumidamente corrupta, mas sim de uma escritora que rompe todas as barreiras 

do bom gosto e da moral. O desconforto com as memórias sexuais de uma menina de oito anos, 

obviamente, não se atenua, sejam elas ficcionais ou não; porém, o que passa a ser escandaloso de 

fato é a sua criatividade: “Ó papi e mami, todo mundo lá na escola, e vocês também, falam na tal 
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cratividade [sic], mas quando a gente tem essa coisa, todo mundo fica bravo com a gente” (idem, 

p. 96). 

Em que consiste a pornográfica criatividade de Lori, o seu ímpeto de se tornar escritora? 

Numa primeira camada, tentando perfurar a capa escandalosa do escrito, podemos observar a 

forte presença citatória do texto, que menciona autores célebres do erotismo, como Henry Miller 

e Georges Bataille, misturando em colagem cartas, poemas e contos pornográficos roubados do 

pai. Falando sobre a famosa trilogia obscena de Hilda Hilst (na qual se inclui O caderno rosa), 

Ana Chiara afirma que se trata de “histórias desdobráveis, narradores em primeira pessoa, que 

incorporam outras narrativas (...) e que citam o tempo todo outros autores numa rede sofisticada 

de intertextualidade crítica” (CHIARA, 1996, p. 206). Assim, a intertextualidade parece ser um 

dado irrevogável para pensarmos a história de Lori Lamby, numa perspectiva que deve levar em 

conta também outro dado que é inerentemente ligado ao recurso da citação literária: a figura do 

escritor.  

De fato, Lori está cercada de escritores, que formam uma espécie de círculo literário a 

que pertencem os seus pais, o que incentiva a pequena a se tornar ela mesma uma escritora:  

Eu também ouvia tudo o que você e mami e tio Dalton, tio Inácio e tio Rubem e tio 

Millôr falavam nos domingos de tarde. Eu acho lindo todos esses tios que escrevem. Eu 

adoro escrever também, papi. Eu adoro você (idem, p. 95). 

O convívio familiar com a literatura reflete um mundo composto apenas de “iniciados”, literatos 

donos de um saber pouco apreciado pelo público em geral: 

Eu já vi papi triste porque ninguém compra o que ele escreve. Ele estudou muito e ainda 

estuda muito, e outro dia ele brigou com o Lalau, que é quem faz na máquina o livro 

dele, os livros dele, porque papai escreveu muitos livros mesmo, esses homens que 

fazem o livro da gente na máquina têm nome de editor, mas quando o Lalau não está 

aqui o papai chama o Lalau de cada nome que eu não posso falar (idem, p. 19). 

O pai de Lori é a própria caricatura do intelectual incompreendido, artista da palavra 

isolado da realidade comercial dos livros. Considerado um gênio pelos pares, dono de vasta obra, 

é pressionado, no entanto, pelo seu editor — o tio Lalau de Lori —, a escrever livros mais 

vendáveis. Cansado da indiferença do público, ele decide compactuar com a proposta de Lalau, e 

a partir de então sua escrita se torna um campo de batalha entre a sofisticada formação literária 

do erudito e aquilo que no Caderno rosa se chama de “bandalheiras”: 

Então o papi falou pra mami calar a boca mas a mami começou a falar sem parar, ela 

disse que o bom mesmo era ele escrever do jeito do Henry Miller, que (tio Abel me 



187 

 

ajudou a escrever esse nome) que era um encantador sacaneta, um lindíssimo 

debochado, e claro que ficou rico, e aí papi disse que estava escrevendo a história dele e 

não as histórias do Henry Miller, que: 

“Você quer saber, Cora, eu acho o Henry Miller uma pústula (Cora é o nome da mami), 

isso mesmo, uma pústula, uma bela cagada”. 

“Você tem coragem de dizer que o Henry é uma pústula?” 

“Tenho, e quer saber? sua judas, eu trabalhei a minha língua como um burro de carga, 

eu sim tenho uma obra, sua cretina” (idem, p. 67-69). 

 Nesse campo de batalha, domina o tom de vociferação contra as imposições do mercado, 

cruzado à necessidade de ganhar dinheiro, o que transforma o escritor nesse ser desfigurado e 

dilacerado entre o tesouro literário que ama e o lixo cultural que detesta:  

“Meu amor, você é um gênio, teus amigos escritores sabem que você é um gênio.” 

Aí papi ficou bem louco e disse:  

“Gênio é a minha pica, gênios são aqueles merdas que o filho da puta do Lalau gosta, e 

vende, VENDE!, aqueles que falam da noite estrelada do meu caralho, e do barulho das 

ondas da tua boceta, e do cu das lolitas” (idem, p. 85).  

O escritor, portanto, fica entre escrever sua madame Bovary (idem, p. 70) e ceder às exigências 

do consumo massificado, o que acaba por se conectar plenamente ao contexto de uma obra que 

mescla o escracho e a pornografia com referências (paródicas ou não) à tradição literária. A 

intertextualidade, nesse sentido, é um dado evidente de que O caderno rosa se insere numa 

discussão sobre o próprio papel da literatura hoje, e principalmente da relevância da tradição 

literária como instituição, partindo do viés do escritor como artista perante um mundo reificado e 

mercantilizado. 

Sintonizada a este discurso e à tentativa do pai de agradar ao mercado com um mínimo de 

estilo e sofisticação literária, Lori passa a buscar ela própria escrever uma obra que atenda aos 

critérios de Lalau, utilizando-se das mesmas referências do pai:  

Eu só queria muito te ajudar a ganhar dinheirinho, porque dinheirinho é bom, né papi? 

Eu via muito papi brigando com tio Lalau, e tio Lalau dava aqueles conselhos das 

bananeiras, quero dizer bandalheiras, e tio Laíto também dizia para o senhor deixar de 

ser idiota, que escrever um pouco de bananeiras não ia manchar a alma do senhor. 

Lembra? E porque papi só escreve de dia e sempre tá cansado de noite, eu ia bem de 

noite lá no teu escritório quando vocês dormiam, pra aprender a escrever como o tio 

Lalau queria. Eu também ouvia o senhor dizer que tinha que ser bosta pra dar certo 

porque a gente aqui é tudo anarfa, né papi? (idem, p. 92). 
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De fato, o pai de Lori enxerga um mundo mercantilizado de analfabetos literários, cegos 

para o que sua grande obra tem a oferecer. Nesse sentido, a escrita de Lori Lamby e sua própria 

condição de narradora não deve ser dissociada do esforço paterno de escrever as bandalheiras 

para consumo. Dentre as várias reflexões que faremos sobre essa relação entre a voz narrativa do 

pai e da filha, retenhamos por agora somente o fato de que, assim como seu pai, a pequena 

narradora canaliza uma resposta ao mercado e ao consumismo, incorporando no seu discurso e 

na sua própria condição de personagem ficcional a “bandalha” apreciada pelo editor Lalau. 

Dessa forma, pai e filha — e veremos como essas duas vozes podem se sobrepor na 

leitura do Caderno rosa — partilham destinos parecidos, na medida em que são escritores que 

acabam cedendo aos imperativos do mercado para que sua literatura sobreviva. Ao passo que 

Lori o faz unicamente pelo “dinheirinho”, no caso específico do pai, há um esforço deliberado de 

concessão ao mercado, uma espécie de estratégia de sobrevivência do artista no mundo de hoje, 

caracterizando uma forma de posicionamento na sociedade.  

Uma postura do artista, claro, que se espelha na própria autora Hilda Hilst, sempre às 

turras com o mercado editorial que, de acordo com ela, sempre ignorou os seus livros. O caderno 

rosa de Lori Lamby, na perspectiva da “maldição de Potlach” que a autora cria ter sobre si e sua 

obra
71

, representa esse esforço de dar ao mercado o lixo que ele deseja. O objetivo da trilogia 

obscena, a propósito, não era outro: encabeçada pela narrativa de Lori seguida de mais dois 

outros livros, Contos de escárnio / Textos grotescos, de 1990, e Cartas de um sedutor, de 1991, a 

trilogia deixa entrever que as bandalheiras presentes no Caderno rosa caracterizam uma resposta 

da autora à situação de sua literatura no mercado editorial e na cultura brasileira. 

Dessa forma, seja a partir da autora Hilda Hilst, do pai de Lori Lamby ou até mesmo da 

escandalosa ninfeta escritora, a “bandalha” é a resposta do artista diante de um mundo que não 

aprecia seu trabalho, sua formação literária e os gostos que constituem seu talento. Nesse 

sentido, o escritor se irmana ao libertino, ao esteta erudito que, no mundo ficcional de Vargas 

Llosa, se refugia de uma sociedade que não partilha de sua visão estética de mundo. Os grandes 

apreciadores do estético, aqueles que realmente fizeram da arte sua vida, não são compreendidos 
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pelo vulgo e procuram por si mesmos maneiras de sobreviver a um mundo que rechaça suas 

visões privilegiadas do indivíduo, da sociedade e da arte.  

A notável ligação de Elogio da madrasta com a pintura, configurando, conforme vimos 

anteriormente, uma obra literária em íntima conexão com a tradição erudita, surge então como 

nuance da mesma visão ideológica presente no Caderno rosa. Dom Rigoberto e Lucrecia vivem 

num universo hedonista de fantasias e prazeres sensoriais, que se utiliza do melhor da arte para a 

criação de um idílio totalmente devotado ao gozo do indivíduo apartado do coletivo. De maneira 

correlata, a presença da figura do escritor em O caderno rosa de Lori Lamby, assim como da 

intertextualidade que ora corrói ora enaltece os clássicos da literatura, determina uma visão 

certamente mais agressiva e humorística que os estetas de Llosa, mas parte do mesmo 

pressuposto: um encastelamento no cânone artístico e a assunção do inerente isolamento a que o 

apurado senso estético está condenado na atualidade.  

Em meio às telas da pintura, estetas libertinos que alçam existências e experiências 

superiores, plenos daquilo que chamam de soberania. Na outra ponta, escritores acuados, entre 

livros, personalidades e tiragens, que para conquistar seu lugar na literatura não hesitam em 

ceder à bandalheira. Entre a arrogância e o desejo de aceitação, o isolamento dos estetas é quase 

uma forma de sobrevivência de seus hábitos cultos e de sua visão de mundo. E na redoma 

protegida da arte e nos meandros da língua, a possibilidade de encarar o impensável: a criança 

sedutora. 

 

4.2. Soberania e bandalheira 

“Uma vida mental rica e própria exige curiosidade, malícia, fantasia e desejos 

insatisfeitos, isto é, uma mente ‘suja’, maus pensamentos, floração de imagens 

proibidas, apetites que induzam a explorar o desconhecido e a renovar o 

conhecido, desacatos sistemáticos às ideias herdadas, aos conhecimentos 

manipulados e aos valores em voga”. 

Dom Rigoberto 

 

A libertinagem, dotada de gostos variados e sempre à procura de novas sensações, se 

recolhe a este grande reino da intimidade que é a alcova. Já o gênio literário mal reconhecido, 

cede à bandalheira da indústria cultural, por dinheiro, prestígio e o privilégio de poder viver 

exclusivamente de literatura. Em meio às injunções de uma sociedade pouco afeita aos gozos da 
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arte, esses estilos de vida refinados resultarão na busca por uma forma de expressão que, mesmo 

secretamente, realize as suas fantasias internas e extravagantes. No seu limite, tais fantasias 

culminam na formação do poderíamos chamar de éticas e poéticas existenciais, conciliando a 

vida social com um desejo de estesia incompreendido pelas massas. 

No erotismo erudito dos adultos de Vargas Llosa, e na grande “banana” que o escritor de 

Hilda Hilst dá ao mercado
72

, detecto a existência de projetos estéticos específicos, resumidos por 

conceitos em maior ou menor medida formulados pelas próprias obras literárias. No hedonismo 

dos amantes de Elogio da madrasta, a crença de terem atingido pleno domínio dos seus corpos e 

prazeres, atingindo a eternidade da arte erudita e conquistando o que denominam de “soberania”; 

já no Caderno rosa, a estratégia de rebaixamento deliberado e ousado da literatura, 

concretizando a “bandalheira” com que o artista implode o mercado editorial. 

Cada qual à sua maneira, estetas soberanos e escritores bandalheiros retratarão a infância 

como catalisador de suas ousadas experiências sensoriais e artísticas. A criança sedutora em 

Vargas Llosa descortina fronteiras inusitadas e cada vez mais profundas ao erotismo; em Hilda 

Hilst, ela adentra o mundo da pornografia e do dinheiro para tornar ainda mais cáusticos o teor 

crítico e a linguagem da obra literária. No entanto, desde o início de nosso percurso, vimos que 

as crianças nunca se dobram totalmente aos desígnios dos adultos, por mais rígidos (como os 

monstros pedagogos), aduladores (como os pios sacrificantes) ou sedutores (como os charmosos 

estetas) que eles possam ser. As crianças, neste último estágio, se esconderão nas tramas da 

linguagem e, nesse constante negaceio diante da representação literária, nem por isso deixarão de 

provocar sustos nos adultos (leitores e personagens) com suas escabrosas imagens e palavras.  

 A princípio, a infância sempre cumpre docemente seu papel e, nesse sentido, pode 

apimentar a vida de um casal libertino esclarecido, como Rigoberto e Lucrecia. Pouco a pouco, 

galgando posições na direção do leito conjugal, com palavras dúbias, sorrisos enigmáticos e 

gestos que ora são pueris, ora são avanços eróticos — finamente entretecidos pela linguagem 

narrativa —, vemos que o pequeno Alfonso se colocará como o terceiro elemento no paraíso 

hedonista do casal. Alfonso, o pequeno anjo loiro, de dentes branquíssimos e olhos celestes, 

apega-se de tal forma à madrasta, que a princípio se torna um agradável complemento ao idílio 
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 A famosa declaração de Hilda Hilst, em que afirma que O caderno rosa de Lori Lamby é uma grande “banana” ao 

mercado editorial e aos editores, pode ser vista na entrevista à TV Cultura, disponível em: 
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erótico dos amantes. Um matrimônio divino, abençoado por um anjo, quase cupido, na sala de 

estar — e por um pequeno amante, na alcova de dona Lucrecia.  

 É curioso notar que a soberania dos amantes, ao fim e ao cabo, objetiva o mesmo de 

todos os lares burgueses: a felicidade. No entanto, com diferenças notáveis no cotidiano: no 

mundo urdido por Dom Rigoberto, a única felicidade possível é a do corpo e das sensações, pois 

ideologia e religião há muito já o desiludiram. Após a morte da primeira esposa — que lhe dera 

Fonchito —, concentra esforços em criar no segundo matrimônio um mundo particular de 

refinamentos, cujo objetivo final é o regozijo dos sentidos e a manutenção disciplinada do corpo. 

Concebendo uma espécie de erótica existencial, Rigoberto mistura arte, sexo e ritual num estilo 

de vida excêntrico, mantido secretamente sob a fachada financeiramente garantida de agente de 

seguros.  

Em meio às delícias do quarto e da cama, dom Rigoberto profere o enunciado ritual: 

“Não me pergunta quem sou eu?”. É a senha para a imersão do casal num rico mundo de 

fantasias e imagens inspiradas na cultura erudita. O casal reencena à sua maneira repertórios 

consagrados da tradição artística, que modalizam sensorialmente o crescendo da excitação. 

Rigoberto enreda em suas maquinações fabulares a figura sedutora da esposa que, lânguida, 

assente a todos os refinamentos sexuais do parceiro. Marido e mulher vivem assim num idílio 

secreto, protegido por uma fachada socialmente insuspeita, circunscrito a uma esfera íntima dos 

prazeres. 

 A soberania cultiva toda uma ética e moral eróticas, permeada por uma espécie de 

mitologia da erudição que prenuncia quase uma vida dos deuses. O paraíso conjugal 

protagonizado por dom Rigoberto e Lucrecia, de forte inspiração renascentista, pode ser visto 

como uma suntuosa reedição do clichê hedonista grego, em conformidade a ideais reatualizados 

da beleza clássica ao longo de toda a história da arte. Ao fundo desse imaginário mitologizante, 

verifico uma releitura contemporânea da concepção grega de aphrodisia
73

, termo chave com que 

Michel Foucault (2010) definiu o “o uso dos prazeres” na Grécia do período clássico. De fato, na 

fase madura e descompromissada dos adultos estetas de Vargas Llosa, uma condição de 

temperança e controle similar à grega antiga, em que o prazer e o erotismo são regulados por 

uma disciplina corporal e existencial, culminando numa estética da existência e numa estilização 

da liberdade, caracterizando uma existência de pretensões divinas, soberanas. 

                                                           
73 “Os aphrodisia são atos, gestos, contatos, que proporcionam uma certa forma de prazer” (FOUCAULT, 2010, p.53).  
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Rigoberto se dedica diariamente a um ritual de abluções que objetiva esconjurar o mundo 

burocrático e a ação corrosiva do tempo. O controle obsessivo da higiene corporal surge como 

um espaço restrito e acessível, que a ação humana recobre totalmente e no qual se atinge a única 

felicidade possível: a do corpo. Ideologias à parte, papéis sociais jogados para o alto, somente 

através do corpo e da sua manutenção meticulosa é que Rigoberto se realiza plenamente. Atinge 

total domínio de si, através de um modelo paradoxal de moderação hedonista, a partir do qual se 

alça à figura de um monarca soberano, quiçá um deus.  

Anthony Burgess (1990), em resenha sobre Elogio da madrasta, vê na fixação corporal 

de Rigoberto uma “pornografia da higiene”: um cultivo detalhado do corpo e suas vicissitudes, 

que reflete todo um enaltecimento erótico da fisiologia, de si e do outro. Em vários momentos da 

narrativa, por exemplo, o fetichismo sensorial do personagem (auditivo e olfativo) abre um leque 

de elucubrações acerca dos potenciais erógenos das excreções e das vísceras. Sob esse ponto de 

vista, não há, como poderíamos imaginar, uma neurose da assepsia, mas antes uma espécie de 

esteticismo do corpo que tudo abarca: os barulhos intestinais de Lucrecia são captados por dom 

Rigoberto como sinfonias (idem, p. 36.), e os fétidos miasmas corporais são fonte de 

revitalização e de pujança intelectual-criativa (idem, p. 108-109). Portanto, a soberania 

imaginativa de Rigoberto compreende uma fabulação que vai desde grandes reis como 

Candaules até os monstros grotescos de Francis Bacon, siderando até os recônditos da anatomia 

humana. 

Por seu turno, senhora absoluta na imaginação de Rigoberto, Lucrecia se insere no 

mundo idealizado do marido, alimentando-lhe as fantasias com um corpo encarnado no modelo 

bem proporcionado e abundante típico das pinturas renascentistas. Ao longo da narrativa, na 

medida em que a convivência com Fonchito se torna mais e mais próxima, o orgulho e a 

arrogância hedonista de Lucrecia crescem na direção da soberania, totalmente imerso se 

encontrará o personagem na busca pela liberdade dos sentidos. Em meio ao paraíso das formas 

estéticas, de imagens gloriosas de pintura a óleo, o pequeno Alfonso se apresentará inicialmente 

como um revigorante das fantasias mitológicas da madrasta e, por extensão, do casal. Sua figura 

angelical parece se coadunar perfeitamente ao ideal estético dos amantes: “‘Os deuses gregos 

deviam ser assim’, pensou. ‘Os cupidos dos quadros, os pajens das princesas, os geniozinhos das 

mil e uma noites, os spintria do livro de Suetônio’” (idem, p. 113). Conforme vimos, o erotismo 

quase mágico da criança leva a madrasta a assumir o leme da criação, antes comandado pelo 
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marido, atingindo um novo patamar da sexualidade. Lucrecia se sente mais livre e desejante, 

feliz como uma rainha (idem, p. 113). Como o esposo em seus rituais higiênicos, crê ter se 

apropriado de uma fagulha da imortalidade, roubada da beleza fulgurante de Alfonso. A presença 

insidiosa do enteado na vida sexual do casal parece ter potencializado a fantasia e o refinamento 

sexuais, projetando o erotismo a novos limites, para além das culpas e dos tabus. 

Aqui, devemos registrar a capacidade da soberania de abarcar afetos inauditos, de 

vislumbrar o erotismo para além dos limites do interdito, como no caso da pedofilia, por 

exemplo. Por mais que esse contato seja a porta de entrada para o desastre — em inúmeros 

sentidos, morais, existenciais, eróticos, estéticos, difusamente sugeridos pela obra —, o fato é 

que a soberania pressupõe a capacidade infinita das artes de redimir a realidade com o belo. Até 

mesmo o horrível, o grotesco e o socialmente interdito acabam por ser contemplados estética e 

narcisicamente, como objetos de apurado gozo sensorial. A vida moldada e sensibilizada pela 

arte abre as percepções do sujeito, relativizando os temores internos e os limites morais, o que 

transforma a experiência traumática (e dramática) da pedofilia em oportunidade para alargar as 

fronteiras do prazer e do erotismo artístico. A infância, a princípio, entra nesse reino da 

imaginação soberana e assume ares mitológicos, eroticamente mágicos, representando quase uma 

porta de entrada para deleites cada vez mais plenos e abismais. Nesse sentido, o querubim que é 

Alfonso se desvanece como uma das várias figurações pictóricas que povoam o mundo de 

Rigoberto e Lucrecia, o que atenua o teor polêmico e potencialmente obsceno na relação sexual 

entre enteado e madrasta. Conforme diria o pequeno cupido, numa das fantasias mitológicas de 

Elogio da madrasta: “Nem ela nem eu temos esses problemas de consciência e de moral. Eu, 

porque sou um deusinho pagão, e ainda por cima inexistente, pura e simplesmente uma 

imaginação dos humanos (...)” (idem, p. 80).  

Tal representação da infância certamente se diferencia da inocência farsesca de Lori 

Lamby, que surge numa instância ficcional diametralmente oposta à que vimos anteriormente. 

Aquilo que o garoto anuncia e retrata sutil e esteticamente, a partir da linguagem muitas vezes 

barroca e edulcorada de Vargas Llosa, a menina joga na “cara” do leitor, com palavras 

incomodamente singelas, que ganham subitamente um chocante viés pornográfico: 

Ele ficou de quatro como os cachorrinhos, os cavalinhos, as vacas e os boizinhos e a 

língua dele ficou pra fora e ele veio com a boca bem aberta tirar a bola que estava no 

meio das minhas coxinhas. Ele tirou a bola e começou a babar na minha coisinha e disse 
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pra eu dizer que era a cachorrinha dele. Eu disse que era gatinha. Mas ele queria que eu 

dissesse que era a cachorrinha.  

— O senhor me dá mais dinheiro se eu disser que sou a cachorrinha? (HILST, 2005, p. 

23). 

No entanto, assim como Alfonso, o certo é que Lori se insere como anteparo para 

concepções específicas de arte e sociedade, que não deixam de ser produto de um pensamento e 

uma ideologia alheios à infância em si. Escrevendo sua própria obra junto ao pai, Lori mistura a 

“voz corajosa de escritora e a voz perversa de narradora” (RODRIGUES, 2015), canalizando 

uma resposta para os dilemas da literatura diante da pregnância do mercado no gosto literário. 

Nesse sentido, a “bandalheira” — sempre confundida por Lori com “bananeira” — é produto de 

uma postura ética, de uma visão artística que revela uma tentativa ao mesmo tempo de concessão 

e de adequação aos ditames do mercado, assim como uma feroz crítica à banalidade e à 

perversidade do gosto comum. Copiando declarações do pai no seu caderno, podemos perceber 

como o discurso da bandalha se imiscui pelas palavras de Lori: “Eu sou um escritor, meu Deus! 

UM ESCRITOR! UM ES-CRI-TOR!!!, vou fazer um pato (o que será, hein, tio?) com o 

demônio, vou vender a alma pro cornudo do imundo!” (HILST, 2005, p. 86).   

Dando uma grande “banana” ao mercado, ou ainda sardonicamente dando as bananas que 

a multidão pede, a “bandalheira” de Hilda Hilst constitui um pensamento artístico que configura 

uma resposta ao acuamento cada vez maior de visões de mundo que fogem à massificação da 

cultura. Visão ao mesmo tempo acre e triunfante, com uma possível dose de despeito ou 

ressentimento, sempre inequivocamente galhofeira, a bandalheira pode ser vista como um 

refúgio ideológico ou criticismo prático que se realiza como práxis literária, frequentemente 

introduzindo na obra uma reflexão sobre o próprio fazer-se da obra. Dentro esse contexto, a voz 

infantil de Lori Lamby assume uma inaudita ambiguidade, entre o servilismo às imposições do 

mercado e a possibilidade de reviravolta destes mesmos valores, numa obra que pensa 

constantemente a si mesma e implementa uma ácida crítica cultural à reboque do tratamento 

chocante da sexualidade infantil e do ludismo da linguagem da criança.  

Nessa perspectiva, o corpo, a linguagem e a sexualidade do infante são convocados para 

detonar o pensamento e a ideologia dos adultos. Detonar: tanto no sentido de destruir e explodir 

o moralismo e a hipocrisia; quanto no sentido de deflagrar, transpondo os limites do aceitável, 
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uma estratégia de criação específica, proposta pela figura do escritor no Caderno rosa e pela 

obra pornográfica de Hilda Hilst
74

 em geral. 

Em termos concretos, em que consiste a bandalheira? De uma maneira geral, trata-se de 

uma estratégia que se realiza como forma literária, fazendo o jogo das supostas pressões do 

mercado editorial, e criticando-o a partir do desmonte metaficcional e ideológico desse próprio 

jogo. N’O caderno rosa de Lori Lamby, verifica-se então a adoção do discurso da pornografia, 

acompanhada de uma reflexividade que questiona essa mesma forma de representação: “tinha 

que ser bosta pra dar certo porque a gente aqui é tudo anarfa, né, papi?” (idem, p. 92). Lori, 

escrevendo suas próprias memórias pornográficas, aprende o ofício ouvindo as conversas dos 

adultos, entre os quais o pai, que está ele próprio buscando reproduzir os moldes representativos 

da pornografia. A pequena escritora, assim, aprende que a narrativa deve ser objetiva, linear e 

com diálogos (idem, p. 26), além de se passar em “cenários de saúde” (idem, p. 27), o que leva à 

inclusão de uma viagem à praia no seu relato fictício. No mais, deveria ter cuidado para não 

escrever um “calhamaço de putaria”: 

então deve ser nem muito grosso nem muito fino, mas mais pro fino, e por isso, eu 

também, se quiser ver meu caderno na máquina do tio Lalau, não posso escrever dois 

cadernos, senão ele não põe na máquina dele de fazer livro (idem, p. 36). 

As reflexões impagáveis sobre as características formais do gênero pornográfico 

introduzem um inequívoco viés metapornográfico, que obedece aos parâmetros do gênero na 

mesma medida em que os submete a uma visível ridicularização. Dessa forma, nem mesmo os 

procedimentos sofisticados de intertextualidade escapam ao tom paródico e debochado da obra, 

que rebaixa os grandes nomes da literatura, como “o Gustavo e o Henry e o Batalha” (idem, p. 

85), mesclando a eles narrativas cômico-pornográficas como “Corina: a moça e o jumento”, e 

poemas libertinos que mesclam o alto e o baixo erotismo
75
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 Pensar a “bandalheira” como proposta estética é praticamente associá-la ao próprio contexto de publicação e às 

discussões em torno da trilogia obscena de Hilda Hilst, bem como a suposta guinada de sua obra para a pornografia, 

num gesto de revolta contra o mercado editorial. Trata-se de uma questão importante que, no entanto, não terá 

desenvolvimentos mais detalhados nesta tese, dado já ser bem documentada e discutida na fortuna crítica da autora, 

nos suplementos literários e por diversos autores, entre os quais, na bibliografia, constam CASTELLO (2006) e 

RODRIGUES (2015). 
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 Ana Chiara resume bem a relação paródica de O caderno rosa de Lori Lamby com a tradição literária: “A escrita 

de O caderno rosa reveste o vigor pornográfico da linguagem de sarcasmo quando escolhe a epígrafe ou dedicatória 

a frase ‘À memória da língua’; revitalizando criticamente os textos que incorpora de forma paródica ou por citação, 

reverenciando ao mesmo tempo que os nega como coisa morta, passado, memória. No jogo semântico entre Lamby, 

lamber e língua a possibilidade de uma literatura mais efusiva, leve e alegre” (CHIARA, 1996, p. 207). A autora 

arremata o seu pensamento com agudeza e ao estilo de Hilda Hilst no trocadilho que intitula um de seus trabalhos: 

“Lori Lambe a memória da língua”. 
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O tom geral de galhofa da metapornografia, no entanto, não elimina momentos em que a 

bandalheira atinge o máximo de sua virulência, numa irada crítica à mercantilização dos corpos e 

ao entreguismo do escritor aos desmandos do mercado. De fato, nem tudo na galhofa é festa e 

leveza, e os escritores do Caderno rosa sucumbem à total bandalheira, atingindo os píncaros da 

corrupção e a alta estridência do discurso crítico. Lori chafurda na insana fantasia de sua 

narrativa, unindo consumismo, exploração do corpo e pedofilia, numa das últimas e mais 

chocantes imagens do livro: 

Ai, tio, eu não quero que você fique pobre, é tão gostoso ter dinheiro, tão tão gostoso 

que ontem de noite na minha caminha, eu peguei uma nota de dinheiro que a mamãe me 

deu e passei a nota na minha xixiquinha, e sabe que eu fiquei tão molhadinha como na 

hora que o senhor lambe? sabe porque eu fiz assim? eu pensei assim: se o dinheiro é tão 

bonzinho que a gente dando ele pra alguém a outra gente dá tanta coisa bonita, então o 

dinheiro é muito bonzinho. E eu quis dar um presente pro dinheiro. E um bonito 

presente pro dinheiro é fazer ele se encostar na minha xixiquinha, porque se você, e o 

homem peludo, e o outro, e o Juca também gosta, ele, dinheiro, também gosta né, tio? O 

senhor gostou de eu inventar xixiquinha em vez de xixoquinha? (idem, 89). 

Correlata a essa imagem extrema da corrupção de Lori, o pai escritor também chega ao 

limiar, assinalando o momento em que a metapornografia atinge uma espécie de implosão: os 

valores deturpados se juntam todos numa mesma imagem forte e grotesca, alardeando o cúmulo 

da corrupção e a impossibilidade de seguir adiante com a bandalha da representação. À beira da 

loucura, o pai de Lori Lamby sucumbe diante dos imperativos de escrever uma obra que chame a 

atenção do público, e isso certamente rebate na natureza do próprio Caderno rosa, que, pelo 

visto na imagem acima, atinge também o ápice do aviltamento: 

Corno de pica do Lalau, eu não vou conseguir ir até o fim! (...) meu deus, meu deus, eu 

nunca mais vou conseguir meter nem em você nem com nenhuma cadela, e quer saber? 

Tira a tua filhinha daí porque eu não aguento mais ver nenhuma menininha, ó meu deus 

que grande porcaria, que cagada de camelo. (....) Ó senhor deus das menininhas! (...) E 

onde é que está aquele puto que foi viajar e me mandou escrever com cenários, sol, mar, 

ostras e óleos nas bocetas, a menina já está torrada de sol e varada de pica, ó meu deus, 

onde é que está aquele merda do Laíto que pensa que programa de saúde com ninfetas 

dá ibope, hein? Eu quero morrer, eu quero o 38, onde é que tá? (idem, p. 75-77). 

No fluxo editado de falas acima, o personagem do pai briga violentamente com a esposa 

Cora, reproduzindo mais uma das irascíveis brigas testemunhadas pela criança e transcritas no 

caderno. Na última delas, Cora adverte o marido da presença de Lori Lamby. Nesse momento, 
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estabelecendo um inequívoco jogo metaficcional, o escritor desesperado fornece a chave para 

identificarmos a implosão da metapornografia, parecendo dirigir-se tanto para a sua própria 

condição de escritor, quanto para o próprio extremo da bandalheira a que chega O caderno rosa 

de Lori Lamby: “Nada assusta a menina! Nem grito nem pica!” (idem, p. 86). 

  O rumo descendente e destrutivo que a metapornografia parece tomar parece colocar a 

bandalheira de Hilda Hilst em confronto direto com a soberania hedonista e arrogante de Vargas 

Llosa. No entanto, postas lado a lado neste subcapítulo, elas surgem como posturas artísticas 

diante de um mundo tomado pelo consumo alienante e pela cultura de massas, que tornam a 

sociedade um terreno pouco receptivo para o melhor da tradição cultural. Nesse sentido, ambas 

as posturas — soberania e bandalheira — pressupõe uma reação do esteta, daquele que ainda se 

deleita com os quadros dos museus e ainda trabalha com afinco sua língua; reação de isolamento, 

seja ele triunfante como no Dom Rigoberto de Llosa, seja na forma de crítica mordaz e obscena 

como no escritor de Hilda Hilst. Encastelados em suas torres de marfim, portanto, os estetas de 

uma forma ou de outra dão uma “banana” para o coletivo, grande massa de gosto duvidoso e 

vida insípida, em nome da arte que cultivam com tanto apuro.  

No recolhimento do libertino e na virulência do escritor, atitudes de evidente 

superioridade, que as crianças — sempre elas — irão destruir em gestos de candura e inocência.  

  

 

4.3. Um querubim e uma boneca 

“ Minha pomba rosa, minha avezinha sem penas, 

minha boneca de carne e de rosada cera...”. 

Tio Abel. 

 Dentro dos universos da soberania e da bandalheira, as crianças de Mario Vargas Llosa e 

Hilda Hilst parecem partilhar de uma certa translucidez, não só por aderirem às injunções do 

imaginário adulto, mas principalmente por se apresentarem como seres de tinta e palavras, 

conformados pelo império da arte. Alfonso é o querubim feito de tintas que se esgueira pelas 

cenas mitológicas de Rigoberto e Lucrecia. Lori Lamby é a boneca que fala, que se apresenta 

acima de tudo pelo seu “tatibitati escandaloso” (CHIARA, 2003, p. 68), um ser feito de pura 

linguagem. As crianças, portanto, são feitas da mesma matéria que constitui a imaginação do 

adulto, inequivocamente revestidas de imaginário.  
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 Entregue aos amores com Fonchito, dona Lucrecia perde quaisquer sentimentos 

associados à culpa e à moral: “Não sentia remorso nem vergonha. Tampouco se considerava uma 

cínica. Era como se o mundo se rendesse a ela, docilmente. Estava possuída por um 

incompreensível sentimento de orgulho” (VARGAS LLOSA, 2009, p. 116). O enteado 

potencializava sua vida conjugal e mantinha com o pai as mesmas e afetuosas relações. A criança 

se adequava àquele mundo permeado de fantasias, e a madrasta sentia como se vivesse “uma 

coisa não vivida e sim sonhada ou lida” (idem, p. 115):  

Dona Lucrecia se inclinou e se aproximou dele. Apoiou a bochecha em suas costas lisas, 

sem um pingo de gordura, com um brilho de orvalho, em que se insinuava, como uma 

diminuta cordilheira, a coluna vertebral. Fechou os olhos e lhe pareceu ouvir o lento 

movimento do sangue temporão sob aquela pele elástica. “Esta é a vida pulsando, a vida 

vivendo”, pensou, maravilhada (VARGAS LLOSA, 2009, p. 114-115). 

O caráter imaginário da figura de Fonchito se reporta a um rol tradicional de imagens 

apolíneas, cuja interposição parece vedar qualquer tentativa de visão realista ou profana da 

imagem da criança. Alfonso se apresenta com a roupagem angelical que remete à figura de 

Cupido na tradição romana; propiciador do amor, salvaguarda de Eros, descortina novas 

fronteiras eróticas para Lucrecia e, indiretamente, para Rigoberto. Por outro lado, seu aspecto 

frágil e ao mesmo tempo sedutor também replicaria a beleza dos efebos, objeto de fascínio do 

pensamento grego
76

. Nessa perspectiva, o pequeno enriqueceria com diferentes matizes um 

universo estável e glorioso de prazeres sensuais, onde os papeis seriam congelados num enredo 

mítico, finamente estetizado e fechado em si mesmo: “A vida absolvida do devir (...) denota a 

abstração temporal que é a acronologia de Eros e da arte, força libidinal a espantar a ideia de 

morte” (CHIARA, 1996, p. 217). A infância, portanto, se apresentaria como um manto costurado 

de referências à tradição da inocência e da imortalidade: 

Os cachos despenteados de cabelo dourado, a boca entreaberta por causa da surpresa 

mostrando a dupla fileira de dentes branquíssimos, os grandes olhos azuis arregalados 

tentando resgatá-la das sombras da soleira. Dona Lucrecia permanecia imóvel, 

observando-o com ternura. Que menino bonito! Um anjo de nascença, um desses pajens 

daquelas gravuras galantes que seu marido escondia e trancava a quatro chaves (idem, p. 

12). 

Os rompantes de afeto e as atitudes infantis de Fonchito refletem uma inocência instintiva 

que o reveste de aparente insuspeição e graça, dignificadas pelo classicismo estético das 

                                                           
76 Cf. FOUCAULT (2010). História da sexualidade II. O uso dos prazeres, p. 235-285.  
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descrições do anjo. No entanto, o texto literário às vezes se entrega: por que razão, na citação 

acima, as figuras galantes com pajens seriam guardadas a quatro chaves? Talvez porque, muitas 

vezes, no meio das gloriosas imagens pictóricas e literárias, o erotismo irrompa em personagens 

e lugares inesperados. Como o cupido no quadro de Tiziano Vecellio, que se transforma num ser 

lúbrico e provocador pelas reelaborações literárias de Vargas Llosa, as feições magníficas das 

pinturas podem frequentemente revelar rachaduras, fendas imaginativas que anunciam um 

abismo por detrás da aparência solar:  

Será que Foncho tinha consciência de que, quando colocava os braços em volta do seu 

pescoço como fazia, quando a beijava daquela maneira lenta, buscando seus lábios, 

infringia os limites do tolerável? Impossível saber. O menino tinha um olhar tão franco, 

tão doce, que dona Lucrecia achava impossível que a cabecinha rubicunda daquele 

primor que se vestia de pastorzinho nos Natais do Colégio Santa María pudesse abrigar 

pensamentos sujos e escabrosos (idem, p. 43). 

Com Fonchito, anuncia-se um aprofundamento estético e erótico que parece cobrar um 

preço que poucos, além de Lucrecia, parecem se sentir confortáveis em pagar. O pequeno 

Alfonso está sempre nesse perpétuo movimento entre ingenuidade e concupiscência, limpo e 

sujo ao mesmo tempo, num estado de semi-inconsciência animal que, invejava Lucrecia, era 

livre de julgamentos (idem, p. 118). Se, em Elogio da madrasta, os adultos frequentemente 

dialogam com as formas da pintura, deixando-se permear e figurar por elas em papeis definidos, 

a ambiguidade da personagem infantil impede seu congelamento na forma gloriosa das tintas, na 

medida em que a representação de Fonchito sempre recai no mistério de sua sexualidade e na 

instabilidade da linguagem. Trata-se do momento em que a criança, de aparência inocente, passa 

a não fazer as perguntas de sempre. Questões que agora não são tão inocentes, às vezes 

incômodas: “Por que será que as pessoas mais velhas gostam tanto de crianças, madrasta?” 

(VARGAS LLOSA, 2009a, p. 117).  

O aprofundamento da experiência erótica, da narrativa e, consequentemente, da leitura de 

Elogio da madrasta revela uma inocência que aos poucos se torna perigosa, um jogo arriscado: 

“Seria a infância esse amálgama de vício e virtude, de santidade e pecado?”
 
(VARGAS LLOSA, 

2009, p. 118). Lucrecia, embevecida com a delicadeza radiosa do corpo jovem, revitalizada com 

a energia (e a libido) que poreja do seu cupido, percebe sempre que um grande perigo ronda a 

beleza do enteado: 
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“[Fonchito] Mostrou a língua e fez uma careta, enquanto a fitava com seu olhar azul 

líquido sob cuja superfície cristalina, inocente, dona Lucrecia às vezes adivinhava algo 

perverso, como aquelas feras tentaculares que habitam as profundezas dos paradisíacos 

oceanos (idem, p. 117-118). 

Uma vez presente o cupido em todo o seu esplendor, logo a “estátua” revela rachaduras e 

desgastes, que descortinam uma figura insondável, ambígua, meio-anjo e meio-demônio. A 

ambiguidade e a fluidez parecem marcar profundamente esse personagem ficcional, que apenas 

se concretiza nas tramas incertas da linguagem. Mas não se trata apenas disso: com Fonchito, 

embarcamos também na iminência abismal de uma perigosa viragem. Os extremos da 

ambiguidade se tornam cada vez mais acentuados: gestos de sátiro surgem na brincadeira 

infantil, vislumbramos um velhaco nos profundos olhos azuis da criança: “— Eu lhe fiz 

cosquinha? — Fonchito parecia se vangloriar de uma proeza. — Você está tremendo todinha. 

Sentiu um choque elétrico, madrasta?” (VARGAS LLOSA, 2009a, p. 121). A inocência se torna 

agora, para além de ambígua, um amálgama de extremos incompatíveis. Se seria difícil culpar 

Fonchito em função da malícia mal interpretada que sempre acomete os puros, agora se torna 

igualmente difícil absolvê-lo, afinal 

(...) Fonchito, embora sim em idade, não era uma criança, era alguém com mais manhas 

e sinuosidades do que todos os velhos (...). E, no entanto, aquele rostinho doce, aquelas 

feições de bonequinho, quem iria acreditar (VARGAS LLOSA, 2009, p. 157).  

Fonchito carrega na sua própria sexualidade, no corpo e nas ações, uma espécie de fundo-

falso, pelo qual escorrem todas as certezas e as garantias da inocência infantil. Por trás de sua 

formosura de cupido, subsiste um saber talvez fatal, quase um abismo da identidade:  

Por que, quando lhe falava como a um menino, o que ele realmente era, via-se 

dominada pela sensação de pisar em falso, de mentir? Mas, se o tratasse como a um 

homenzinho, tinha idêntica aflição, o mesmo sentimento de falsidade (VARGAS 

LLOSA, 2009a, p. 25).  

Mescla de ingenuidade e instinto, a sexualidade difusa de Alfonso é um elemento 

dinâmico que recusa a fixidez da imagem numa determinada identidade, circunscrevendo uma 

inequívoca zona de ambiguidade dentro do próprio tecido literário em que se origina. Nesse 

sentido, ao contrário dos adultos que se travestem das figuras presentes nas telas da pintura, 

mantendo os polos da realidade e da fantasia intactos e definidos, a figura de Foncho parece se 

instaurar no terreno ambíguo da representação artística, como se fosse ele mesmo uma das 

figuras que Rigoberto manteria a quatro chaves no escritório. Na imagem do pequeno anjo-
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demônio, veríamos então a superação do mecanismo de projeção que os adultos mantêm com a 

arte, num processo em que a criança passa a equivaler ou a se misturar de forma indissociável ao 

pastor Foncín da tela de Boucher, ao Cupido de Tiziano, ou ainda ao anjo rosado de Fra 

Angelico. Torna-se, assim, quase uma fantasmagoria, ser etéreo e ao mesmo tempo sedutor, que 

convida aos prazeres muitas vezes perigosos de Eros e depois desvanece como sonho sexual. 

Pode inclusive assumir contornos fabulares imprecisos, que o despem da figura complementar do 

Cupido que abençoa o leito conjugal, e revelam um ser daemônico
77

 insondável, figura mágica 

que nos revela o caos de Eros, ou talvez o Dioniso nietzschiano que abalará todas as estruturas 

do Olimpo familiar: 

E, então, foi como se dentro dela um dique subitamente desabasse e uma torrente 

irrompesse sobre sua prudência e sua razão, inundando-as, pulverizando princípios 

ancestrais que nunca tinha questionado, e até mesmo seu instinto de conservação. 

Abaixou-se, apoiou um joelho no chão para estar à mesma altura do menino sentado e o 

abraçou e acariciou, livre de travas, sentindo-se outra. Era como se estivesse no coração 

de uma tempestade” (VARGAS LLOSA, 2009, p. 90). 

Não seria por outro motivo que, ao longo da narrativa, uma intuição do desastre passasse 

a acompanhar constantemente a figura de Alfonso. Seja nos singelos movimentos de afeição da 

criança, ou nos avanços mais francamente (mas nunca totalmente) sexuais, o constante 

sentimento de ameaça: “(...) as coisas só ocorrem assim nos filmes e nas novelas, mulher. Seja 

realista: mais cedo ou mais tarde vai acabar mal. A realidade nunca é tão perfeita como as 

ficções, Lucrecia” (idem, p. 119). Uma intuição, claro, que se concretiza: veremos o menino 

brandindo aos olhos do pai, orgulhosamente, a redação escolar, o “Elogio da madrasta”, 

assumindo o tom quase descarado que, muitas vezes, só a sinceridade dos inocentes pode 

adquirir. 

Com o polêmico escrito infantil — que reverbera o próprio título da obra —, o universo 

erudito cai por terra e o libertino é reduzido ao patético, postos em xeque os valores dos que se 

acreditavam mestres na arte de amar. O tabu da sexualidade infantil obscurece um mundo que 

era pura luminosidade e harmonia estética, forçando os limites do erotismo e da moral. Os 

adultos libertinos enrubescerão com a escrita infantil, vendo, espantados, que a moralidade se 

                                                           
77 Os daímones eram entidades intermediárias entre os deuses e os homens que tinham normalmente certo poder sobre o 
destino dos mortais, sendo muitas vezes objeto de culto religioso. A menção ao daímon  se justifica na medida em que é 
um espírito sem características definidas nem contornos precisos, porém com plenos poderes que para manipular 
profundamente a vida dos homens. Cf. BRANDÃO (1986), p.168-171, e GOBRY (2007).  
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insinuou logo onde propalavam a mais plena liberdade. O fim trágico, para uma narrativa 

atravessada pela tradição clássica, é quase caricato, beirando o melodramático. Com direito 

inclusive à escuta, a partir do texto de Fonchito, do irresistível canto das sereias, que traga o pai 

Rigoberto à vertigem da revelação: 

Aquela conversa tinha ido longe demais e era preciso cortá-la de uma vez por todas, sob 

pena de algum imponderável gravíssimo. Por um instante, teve a visão de um formoso 

castelo de cartas desmoronando. Tinha uma lucidez total sobre o que devia fazer. 

Chega, acabou, vamos falar de outra coisa. Mas o canto das sereias dos abismos mais 

uma vez foi mais poderoso do que sua razão e sua sensatez
78

 (idem, p. 136). 

No fim, vemos que a mensagem, ao contrário dos oráculos da mitologia grega, é clara: “Amar o 

impossível tem um preço que mais cedo ou tarde se paga” (idem, p. 140), aforismo que aponta 

diretamente para a linha tênue entre soberania e soberba. Aquele que julga brincar com as 

imagens a seu bel-prazer vira vítima delas. Paga-se o preço de adentrar o reino da infância. 

A verdadeira lição desse arremedo de tragédia talvez seja a de que o verdadeiro soberano, 

ao fim e ao cabo, é Alfonso, o pequeno e gracioso sátiro. Na verdade, a soberania de um texto: 

deste personagem incapturado pelas palavras e pelas tintas, o único vestígio é a temida redação 

que narra todos os encontros sexuais com a esposa do pai. O escrito supostamente choca 

Rigoberto pela absurdidade das indecências transcritas em caligrafia infantil, que destroem o seu 

mundo libertino e para sempre o separarão de Lucrecia. Um texto, contudo, que se esconde por 

trás da sugestão ou da referência indireta, já que não é reproduzido como tal, ou sequer aludido 

mais detalhadamente. Em Elogio da madrasta, há um silêncio em torno do escrito de Fonchito. 

Tratar-se-ia de uma censura por parte de Vargas Llosa? Ou, talvez, a impossibilidade de ouvir o 

canto das sereias? 

O certo é que a redação de Alfonso se afirma como discurso insondável, inapreensível, ao 

qual não se tem ou não se pode ter acesso. Certamente ele resultaria numa mistura pouco 

digestiva para a nossa moral atual. Com esse discurso inefável, Vargas Llosa parece nos mostrar 

que talvez não estejamos prontos para a vivência erótica que a figura de Fonchito encerra. Não 

mesmo? Afinal, estaríamos apenas falando de palavras. Contudo, neste caso, há uma questão 

para além delas. As palavras de Alfonso não configuram somente uma narrativa de abuso ou a 

mimetização da fala ou da escrita infantis, representações estas que frequentemente confirmam 
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 No que tange a este trabalho, de maneira quase sintomática, observa-se que o canto das sereias tem parentesco 

muito próximo à sedução das ninfas, retratadas no capítulo 3.  
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os discursos tradicionais acerca da infância. O problema é de um texto que uniria a linguagem do 

infante a situações sexuais, esbarrando no tabu da sexualidade infantil e indicando uma questão 

de inequívoca natureza social. Tudo se complica ainda mais quando se pensa a sexualidade 

infantil na primeira pessoa do singular, sob o ponto de vista do infante. Dessa forma, a 

representação rapidamente adentra o terreno do obsceno, em meio à exploração do corpo e à 

violência que conformam os traumas da pedofilia, na medida em que se parece dar à infância o 

discurso sexualizado que ela não possui. Estaríamos então, ainda, falando só de palavras? 

Tento circunscrever as injunções que cercam o texto infantil de Elogio da madrasta, 

talvez justificando o silenciamento deste e apontando o lugar de onde parte Hilda Hilst, n’O 

caderno rosa de Lori Lamby. Hilst, como todo escritor, conhece o peso das palavras e, na 

perspectiva estratégica da bandalheira, provavelmente sabia que estava manipulando a seriedade 

delas, mais especificamente mexendo com o tabu da sexualidade infantil imiscuído à torpeza 

pornográfica. As palavras da bandalheira, de fato, desconcertam, provocam o leitor com 

representações temerosas, que aparentemente mostram a pornografia infantil para consumo de 

pedófilos
79

. Entretanto, antes de aferir confiabilidade a esse discurso polêmico, secundados pelas 

interpretações socialmente responsáveis acerca da infância, é necessário lembrar o caráter 

deliberada e abertamente polêmico da bandalheira. É necessário, principalmente, nos 

defrontarmos com as palavras: 

Querido tio Abel, eu estou com muita saudade. Estou deitada na minha caminha com 

toda aquela roupinha que o senhor mandou. Obrigada por mandar as meias furadinhas 

cor-de-rosa que aquele moço não mandou. Vesti a calcinha cheia de renda e pus as 

meias e o chapéu que é tão maravilhoso com aquelas duas rosas cor-de-rosa na aba. 

Agora eu vou contar tudo o que eu estou fazendo pra o senhor ficar com o Abelzinho 

bem inchado e vermelho porque o senhor diz que assim é que é mais gostoso. Eu estou 

deitadinha, abri bem as coxinhas e já fechei o quarto bem fechado, e estou pondo o meu 

dedo na minha coninha (gostei tanto dessa palavra que o senhor escreveu) mas é muito 

mais gostoso quando é o dedo do senhor, e é um pouco triste não ter ninguém para 

lamber agora, e também sinto saudade do mar e dos tapinhas que o senhor dá na minha 

coninha) (que belezinha mesmo essa palavra, no dicionário tem também doninha, mas é 

outra coisa) (...) (HILST, 2005, p. 72). 

 

                                                           
79

 Apesar de um tanto óbvio, devo à dissertação de Anderson Luís da Mata (2006) a verbalização desse possível e 

primeiro nível de leitura do Caderno rosa, que logo em seguida é aprofundado pela leitura que o autor faz do livro 

de Hilda Hilst junto a Azul do filho morto, de Marcelo Mirisola. 
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De fato, Lori não é uma criança qualquer: entrega-se de bom grado à bandalheira, pois 

gosta do dinheiro, dos carinhos e dos presentes. Sendo, por um lado, mero joguete nas mãos dos 

adultos, por outro, ela busca somente o prazer em detrimento da consciência moral, o que torna a 

personagem ainda mais aviltante. Um personagem que, para os censores, seria prato cheio para o 

pedófilo. Contudo, se aprofundarmos o olhar para além desta camada mais superficial do texto, 

que circunscreve o obsceno por meio de uma linguagem supostamente infantil, algumas 

impressões saltam à vista.  

Na passagem acima, o kitsch carregado de rosa denuncia não tanto uma tentativa realista 

de representação da infância, e sim uma afetação da infantilidade, que, a despeito da violência 

com que se mistura à pornografia, chama inevitavelmente a atenção para a estratégia de 

clicherização, de modalização da linguagem. Se existe um senso comum de que, nas artes 

miméticas, especialmente no teatro, a representação da criança configura uma das mais 

complexas operações, vemos, por outro lado, que essa talvez não seja a questão principal de O 

caderno rosa de Lori Lamby. Considerando-se a bandalheira como proposta estética, a 

linguagem infantil e o sexo surgem como fatores que concorrem para um efeito de choque, de 

curto-circuito entre essas instâncias, resultando numa espécie de esgarçamento da 

verossimilhança que desfigura a infância na direção de um infantilismo afetado, e o sexo na 

direção da metapornografia. 

Tais dados se ligam intimamente ao fato de que o livro de Hilda se apresenta como uma 

paródia corrosiva da tradição, em que a linguagem soberana tritura os gêneros e reprocessa suas 

formas para produzir um jogo de máscaras no Caderno rosa. Veremos mais à frente que isso 

afetará inclusive o fundamento da crítica moralista acerca da pedofilia, cuja leitura pressupõe 

necessariamente a voz do infante como narrador. Por enquanto, ressaltemos apenas que o 

elemento paródico deve ser levado em conta no que tange às representações da infância e do 

sexo, que são ressaltadas no livro como inequívocas formas de linguagem, pedindo “um estado 

de disponibilidade discursiva para as possibilidades lúdicas das palavras” (CHIARA, 1996, p. 

208). 

Atuando nos níveis enunciativo e diegético, a encenação paródica da infantilidade em 

Hilda Hilst não abre mão da violência, do choque e do riso. Deve-se entendê-la como uma 

simulação ousada do psiquismo e da sexualidade infantis, subjacente à bandalheira como ética da 

encenação e da performance. Sobre esse aspecto, é interessante explicitar o fato de que a 
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bandalheira parece ser, em maior ou menor grau, uma forma de chamar a atenção, seja do 

público leitor ou do mercado, com uma literatura deliberadamente chamativa. Logo, o caráter 

propositadamente polêmico do Caderno rosa deixa entrever uma forma de encenação, de 

teatralização da linguagem, no preciso momento em que a bandalheira, depois de muito 

espernear, tem finalmente a atenção do digníssimo público. 

Nessa perspectiva, torna-se possível enxergar n’O caderno rosa de Lori Lamby a 

encenação de uma grande farsa. Se não há palco ou câmera, como em Sérgio Sant’Anna e Pier 

Paolo Pasolini, o certo é que as linguagens do sexo e da infância se encontram em verdadeiro 

jogo dramático, em que o “tatibitati” infantil se mistura ao baixo calão, ambos reduzidos ao puro 

duelo de linguagens modalizadas. Enunciadas em tensão com outras formas textuais, elas 

configuram uma estrutura coral em que diversas vozes se alternam ou se unem para construir a 

grande e perversa ilusão que é o mundo de Lori Lamby.  

De acordo com Eric Bentley (1967), a farsa é o reverso especular do melodrama teatral, 

sendo este caracterizado por suas narrativas modelares, lacrimosas e rocambolescas. Partindo do 

mesmo contexto sentimental, a comicidade da farsa, no entanto, intensifica tais aspectos às raias 

da caricatura. A visão de mundo paranoica, feita de coincidências extraordinárias, a personagem 

tipificada e a verossimilhança absurda do enredo, quando submetidos ao imperativo cômico, 

resultam numa “ilusão altamente elaborada, fraudulenta e louca” (BENTLEY, 1967, p. 224). Daí 

a farsa como o “extremo dos extremos” da arte dramática (idem: 221), com personagens brutais 

no aspecto e na ação, que encarnam um tipo humano “na massa, em bruto, tal como a natureza o 

deu, em qualquer coisa menos em delicada floração individual” (idem, p. 227). Tais seres se 

envolvem em histórias cheias de sortilégios, em que a violência exacerbada corresponde a um 

corpo autorregenerativo, insensível e hipertrofiado. Assim, naquilo que o melodrama tem de 

beleza, emoção ou crueldade, a farsa transforma em disformidade, pulsão e sadismo, e tal 

realidade só não se prova monstruosa e destruidora porque nela estamos às gargalhadas
80

. 

Ao discutir o gênero teatral da farsa de forma ao mesmo tempo analítica e especulativa, 

Bentley afirma que “Às pessoas capazes de distinguir entre fantasia e realidade, são possíveis 

certas indulgências na fantasia que não seriam permitidas na ‘vida real’. Entre os casos mais 
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 É interessante ressaltar que, para Bentley, o melodrama e a farsa se opõem à tragédia e à comédia por serem 

formas não adultas de compreensão do mundo, percepção esta que vai ao encontro do nosso contexto acerca da 

infância: “As formas superiores – tragédia e comédia – distinguem-se das inferiores – melodrama e farsa – pela 

maneira como respeitam a realidade. ‘Superior’, neste contexto, significa adulto, civilizado, salutar; ‘inferior’ 

significa infantil, selvagem, primitivo, mórbido” (BENTLEY, 1967, p. 233). 
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notáveis, podem se entregar a violências arrojadas” (idem, p. 204), às quais a farsa confere uma 

possibilidade de vazão. Gênero que promove o desmascaramento, a violência gratuita e o riso 

desbragado, a farsa se caracteriza historicamente por enredos intrincados e tipos humanos fixos, 

que rodam num eterno jogo de inversões, cujo objetivo é a demolição de todos os valores e a 

reviravolta de todas as aparências. A trapaça é a palavra de ordem nesse mundo movediço, em 

que os inocentes perecem e os espertos triunfam. Sob esse prisma, a bandalheira de Hilda Hilst 

surge também como uma “violência arrojada”, que inverte pelo exagero e pela 

descontextualização as imagens da infantilidade, e por isso o universo farsesco de Lori Lamby 

assusta pela brutalidade da representação, pelo forte encontro da inocência com a mais reles 

pornografia. O escritor que passa a escrever bandalheiras se torna um ser caricato, que deseja 

passar uma rasteira no mercado e no público leitor. No fim, a grande trapaça será a do inocente 

travesso — a “ingênua” Lori Lamby — que provocará o desmascaramento final de toda a obra. 

Para superar o caráter aberrante da farsa e atingir seu objetivo principal – o riso cômico –, 

é necessário dissipar o prurido moralista e refinar a percepção estética. Uma galeria de tipos 

surge perante nossos olhos: o escritor frustrado, a esposa insatisfeita, o editor inescrupuloso, o 

velhaco pervertido, todos envolvidos numa história de trapaças e enganos. Acima de todos eles, a 

insuspeita Lori surge como o grande tipo farsesco: é o inocente travesso, o anjo que dá a cartada 

final. Assim, atravessada a superfície de corrupção e obscenidade, vemos surgir uma tipologia 

fixa de caráteres, que “reúne as fantasias diretas e as mais desenfreadas, as realidades cotidianas 

e as mais insípidas e monótonas” (idem, p. 219). Uma tipologia grotesca, a partir da qual a farsa 

pornográfica se projeta como representação turbinada do kitsch, mundo titânico em que os seres 

e situações alçam os píncaros da irreverência e do anti-heróismo, sempre mediados por uma 

violência exageradamente estilizada. 

Lori, como personagem farsesca, não parece sofrer o preço do aviltamento físico e moral, 

as “coxinhas” e o “bumbum” permanecem intactos. Isso porque esses referentes introduzem uma 

ordem de experiência do fake, do artificialismo, e assim o devassamento do corpo infantil não 

passa da manipulação de uma quase boneca. Apesar do conteúdo sexual, a boneca reproduz de 

forma afetada e modalizada todos os clichês de imagem e linguagem atribuídos às crianças, e de 

certa maneira a representação assume a plasticidade de um quase desenho animado nonsense e 

libertino:  
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Ele começou a me lamber como o meu gato se lambe, bem devagarinho, e apertava 

gostoso o meu bumbum. Eu fiquei bem quietinha porque é uma delícia e eu queria que 

ele ficasse lambendo o tempo inteiro, mas ele tirou aquela coisona dele, o piupiu, e o 

piupiu era um piupiu bem grande, do tamanho de uma espiga de milho, mais ou menos. 

Mami falou que não podia ser assim tão grande, mas ela não viu, e quem sabe o piupiu 

do papi seja mais pequeno, do tamanho de uma espiga mais pequena, de milho 

verdinho. Também não sei, porque nunca vi direito o piupiu do papi (HILST, 2005, p. 

14). 

Nessa perspectiva, seria até mesmo inexato falar de perda da inocência. A inocência, 

aqui, não é maculada ou maculável, uma vez que se trata de um traço tipificado. Lori encarnaria 

o parvo na tipologia farsesca, o que dissocia sua inocência da neutralidade sexual e a aproxima 

da ingenuidade da comédia: 

Eu quero falar um pouco do papi. Ele também é um escritor, coitado. Ele é muito 

inteligente, os amigos dele que vêm aqui e conversam muito e eu sempre fico lá em 

cima perto da escada encolhida escutando, dizem que ele é um gênio. Eu não sei direito 

o que é um gênio. Sei daquele gênio da garrafa que também aparece na televisão no 

programa do gordo, mas sei também da história de um gênio que dava tudo o que a 

gente pedia quando ele saía da garrafa. Ou quando ele estava dentro da garrafa? Eu 

sempre pedia pro gênio trazer salsichas e ovos bem bastante porque eu adoro e também 

pedia pro papi pedir pro gênio tudo que a Xoxa usa e tem. Papi disse quando eu pedi 

isso pra eu deixar de ser mongoloide. Eu não sei o que é mongoloide, depois vou 

procurar no dicionário que eu tenho (idem, p. 18-19). 

Entre “coninhas” e “doninhas”, procurando no dicionário as palavras que desconhece, 

brincando com os sons e os significados delas, a ingênua Lori Lamby sobrevive ao inferno 

farsesco do Caderno rosa e dá a cartada final: tudo é criação da sua pena. O mundo brutal e 

cômico descrito no diário é arrematado como suposto produto da imaginação infantil, para alívio 

dos moralistas obcecados com os referentes da linguagem. Descoberto o diário, “Papi” e “mami” 

vão para a casa de repouso, e resta ao leitor a reflexão sobre o que a linguagem é capaz de dizer. 

Lori, nesse sentido, nos dá a possibilidade de pensar os limites da potência criativa da literatura, 

e da própria brincadeira com a linguagem. O fato de presenciarmos isso com uma menina de oito 

anos somente torna esses limites mais agudos, mais inauditos, farsescos. 

Assim, após a desconstrução mimética do memorialismo, a pedofilia do Caderno rosa se 

torna objeto de uma reflexão mais no campo da língua e do significante, do que no campo da 

referencialidade e do sentido:  
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O sexo tematizado no Caderno Rosa põe a nu as possibilidades e impossibilidades de a 

palavra conferir imagens estáveis da realidade e evidencia o caráter ‘artificial’, 

‘artístico’, do como dizer. O realismo assume sua face equívoca para o leitor que só 

poderia participar de seu jogo se aceitar a premissa de desiludir-se e decidir de vez por 

todas a assumir seu papel no jogo constelar da linguagem (CHIARA, 2003, p. 70). 

No mais, assumir nosso papel como leitores dessa “doce e terna e perversa bandalheira” 

(idem, p. 95) permite descortinar momentos privilegiados, em que a linguagem infantil surge 

menos como lugar comum discursivo, em meio à pornografia, e mais como percepção singular 

dos afetos, da realidade e da linguagem:  

Sabe que eu estou fazendo uma confusão com as línguas? Não sei mais se a língua do 

Juca foi antes ou depois da língua daquele jumento do sonho. Mas será que essa é a 

língua trabalhada que o papi fala quando ele fala que trabalhou tanto a língua? (HILST, 

2005, p. 83). 

“Lamber” a língua, brincar com as línguas, com (o) prazer:  

Então eu repeti isso uma porção de vezes, e aí eu senti uma espécie de dor de barriga, 

mas uma dor de barriga muito gostosa, a gente nem liga pra essa dor. É uma dor coisa 

bonita, uma dor coisa maravilhosa (idem, p. 67). 

Entre querubins e bonecas falantes, a possibilidade de surpreender inesquecíveis imagens. 

Por entre as várias camadas de imaginário pictórico e literário, as crianças surgem em cenas 

memoráveis, que provam a habilidade narrativa de Vargas Llosa e Hilda Hilst, criando seres 

ficcionais singulares e perturbadores, que resistem em meio ao vasto repertório artístico do 

ocidente. Em tensão paródica ou reverencial com a tradição clássica e a “memória da língua”, 

estes meninos sedutores estabelecem sua excepcionalidade na tessitura altamente estetizada das 

obras em questão. Para os adultos estetas, eles serão o acabamento final de suas próprias 

propostas estéticas. Entretanto, tudo muda de figura quando as crianças resolvem escrever. Elas 

se escondem nas tramas do texto, tornam-se texto, mais ainda soberanas, mais ainda 

bandalheiras.  

 

4.4. Escritas do escândalo 

“O que significam essas... fantasias — gaguejou, em meio à horrível confusão 

que lhe atormentava a alma. — Você ficou doido, pequeno? Como pôde inventar 

essas sujeiras tão indecentes?” 

Dom Rigoberto.  
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 Em 1997, Mario Vargas Llosa resolve trazer de volta os inesquecíveis personagens de 

Elogio da madrasta. Em Os cadernos de Dom Rigoberto (2009a), Alfonso tenta reunir o casal 

separado há menos de um ano após o desastre da redação. Reeditam-se os mesmo jogos de 

sedução entre enteado e madrasta, que aos poucos vai cedendo novamente aos encantos do 

pequeno, e à promessa dele de reconciliá-la com o marido. Não obstante, os Cadernos de 

Rigoberto são um elogio do pai e não da madrasta: em meio à narrativa de Fonchito e Lucrecia, 

estão entremeadas cartas nunca enviadas e fantasias eróticas com personagens fictícios ou 

factuais
81

, que retratam o vasto, complexo e altamente erudito universo de Dom Rigoberto. 

 Porém, muitos dos textos do libertino, escritos pelo puro prazer de confessar refinados 

gostos, preferências e crenças idiossincráticas, se transformarão em expedientes utilizados por 

Fonchito para que os amantes se reencontrem. O filho de Rigoberto, sem o consentimento do pai 

e da madrasta, passa a enviar cartas a um e outro, simulando os movimentos de reconciliação. A 

história tem um final feliz: depois de inúmeros volteios entre enteado e madrasta — às voltas 

com as telas provocantes de Egon Schiele —, e depois de longos passeios do leitor pelas 

elaboradas fantasias eróticas de Rigoberto, o casal retoma relações e a família novamente se 

recompõe. 

 Há, contudo, o problema de Fonchito: o perigo de seu efeito sobre a madrasta, de seus 

estranhos “poderes”, dos quais até mesmo Dom Rigoberto agora está mais consciente. Antes de 

pensarem numa solução, o casal se depara com o último dos estratagemas do garoto — as cartas 

amorosas que cada um julgava serem do amado. Trocando as suas correspondências, marido e 

mulher descobrem que o pequeno Alfonso copiara frases diversas, roubadas dos cadernos do pai, 

“Fazendo uma salada russa. Misturando pensamentos, citações, gracejos, jogos, reflexões 

próprias e alheias” (VARGAS LLOSA, 2009a, p. 294). Quanto às cartas de Lucrecia, ele teria 

elaborado frases melosas e cafonices, costuradas a fragmentos de Corín Tellado, famosa escritora 

espanhola de romances açucarados (idem, p. 294). Alfonso imitara a letra do pai, demonstrando 

precocemente dotes de pintor; quanto à letra de Lucrecia, menos convencional, simulara os 

traços redondos “de mulher que estudou em colégio de freiras, provavelmente no Sophianum” 

(idem, p.293), aproveitando-se ainda do fato de Rigoberto estranhamente não conhecer a letra da 

mulher.  

                                                           
81

 Fictícios são os personagens da imaginação de Rigoberto, como um suposto irmão gêmeo que criara para si, no 

fragmento “Os irmãos corsos”, do capítulo IV. Factuais são aqueles pertencentes ao universo social de Rigoberto, 

como Lucrecia, Fito Cebolla e Justiniana, que se misturam às figuras imaginárias. 
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 Levando em conta os desdobramentos de Os cadernos de Dom Rigoberto, podemos fazer 

uma correção ou um adendo ao pensamento que vínhamos desenvolvendo até então. Temos aqui 

mais um exemplo da escrita de Alfonso e, se não temos um acesso direto aos textos 

supostamente escritos pela criança, ao menos os seus procedimentos foram esclarecidos na 

investigação de Lucrecia e Rigoberto das cartas que receberam. Tais procedimentos mostram um 

hábil manipulador que, com pouco mais de oito anos, conseguiu compilar e colar fragmentos 

diversos, simulando cartas sedutoras que enganaram os adultos. Vargas Llosa atentou para os 

antigos ensinamentos da verossimilhança: quanto ao dado por excelência pessoal da carta — a 

letra do escritor —, o narrador esclarece que Fonchito facilmente teria imitado a letra de 

Rigoberto, bastante convencional, e o olho criterioso deste nunca descobriria a falsa letra de 

Lucrecia, pelo fato de Rigoberto não conhecer a letra da esposa. 

 Por entre os caminhos (às vezes bem alargados) da verossimilhança ficcional, verifica-se 

o fato singular de que Fonchito não é só um exímio escritor, mas um belo farsante. De todos os 

detalhes dados acerca das cartas que compusera, fica a sensação de que o autor recua na direção 

dos meandros da escrita, revestindo-se de palavras dos outros, da caligrafia alheia, sem nunca dar 

a chave do seu texto, sem deixar resquício de autoria ou de sujeito por trás da escrita. De uma 

maneira análoga, porém com sinais trocados, temos a relação com a redação “Elogio da 

madrasta”: esta é um texto de inequívoca autoria, porém sem uma única alusão ao seu conteúdo; 

quanto às cartas, alguns procedimentos formais e detalhes são revelados, porém a autoria se 

esvanece num labirinto de aparências e falsificações. Em ambos os casos, a dificuldade, diante 

do texto maldito ou enigmático, de religá-lo a uma voz unívoca e delimitada, a palavra escrita 

àquele que escreve, o discurso ao seu autor. 

 As ligações entre aquilo que ficou em suspensão em Vargas Llosa e aquilo que aparece 

concreta e pornograficamente em Hilda Hilst permanecem. A condição de escritor do menino 

Alfonso é retrabalhada pela própria escrita de Lori Lamby. Refiro-me aqui não apenas ao escrito 

polêmico que supostamente daria voz à sexualidade infantil, mas também de determinadas 

injunções do texto, condições de escrita e leitura que, em Hilda Hilst, recebem um tratamento 

mais acabado, numa autêntica práxis literária que concretiza determinadas alusões feitas nos 

livros de Llosa. Em poucas palavras: existe uma forte instabilidade na condição de Lori Lamby 

como autora ou narradora do Caderno rosa, assim como Alfonso estabelece uma relação difusa 

com os textos que seriam de sua autoria. 
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 Senão, vejamos: o primeiro baque à estrutura do Caderno rosa, o desmascaramento 

farsesco dessa mímesis escandalosa, é a confissão de Lori de que seu diário é uma ficção, escrito 

para Lalau, editor de seu pai. A partir de livros, filmes e revistas que via escondida dos pais, a 

pequena admite que aprendeu a escrever a bandalheira que o mercado editorial valoriza por meio 

dos clássicos da literatura pornográfica e da cultura de massas. Nesse sentido, o texto da filha se 

emparelha ao texto do pai, na medida em que ambos narram as aventuras sexuais de uma ninfeta, 

configurando condições de produção idênticas. Dessa forma, estabelece-se um inevitável 

desdobramento ideológico entre essas duas narrativas presentes no Caderno rosa — práticas da 

bandalheira como proposta estética —, da mesma maneira em que se dá a possibilidade de um 

emparelhamento formal:  

Mami – Eu acho uma droga. 

Papi – Por que, sua idiota? 

Mami – Que história é essa de cacetinha piupiu bumbum, que droga, não é você que diz 

que as coisas têm nome? 

Papi – Você é mesmo burra, Cora, isso é o começo, depois vai ter ou pau ou pênis ou 

caralho, e boceta ou vagina e bunda traseiro e cu, depois, Cora, eu já te disse que é a 

história de uma menininha, eu tô no começo, sua imbecil (HILST, 2005, p. 69-70).  

Consequentemente, no que tange à voz narrativa da obra, as vozes de pai e filha se 

embaralham em muitos momentos, criando o precedente de que Lori talvez seja uma criação do 

pai escritor. Vale a pena, nesse sentido, analisar detidamente um fragmento chave da obra: 

Papai e mamãe têm brigado muito mais mas eu tenho que continuar a minha história e 

não posso perder tempo como diz o papi pra mamãe. Então papai veio dar uma espiada 

no que ele chama agora de “relato”. “O meu relato”. E disse que estava muito 

monocórdico. Eu já perguntei o que era monocórdico e ele disse: leva um bom 

dicionário de uma vez, você pergunta muito. Aí ele disse que ninguém vai dar um tostão 

pro que eu escrevo. Eu perguntei por quê. Mamãe falou assim pro papai: 

— Tem que ter muito mais bananeira, quero dizer bandalheira. (mami) 

— Você está falando igualzinho ao Lalau, e quer saber? não te mete, eu é que escrevo 

(papi) (idem, p. 25, destaques meus). 

Por entre a tessitura do discurso infantil, detecto nessa passagem momentos em que 

algumas falhas desestabilizam a univocidade do texto de Lori. São pequenas células em que o 

discurso em primeira pessoa do singular pode apresentar um referente equívoco, vago ou 

indefinido. Quando no texto se afirma que o pai de Lori irá checar o “relato”, existe uma 

ambiguidade acerca de qual relato ele fala: o seu ou o de Lori. A expressão entre aspas — “O 
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meu relato” — apenas acentua essa indefinição. O mesmo se dá no caso seguinte: não se sabe 

qual texto não receberá “um tostão”. Ao fim, no último destaque da citação acima, o texto parece 

entregar uma possível chave para o problema da voz narrativa: é de fato “papi” quem escreve. 

Em passagens como essa acima
82

, o próprio discurso de Lori se denuncia como possível 

invenção, catalisando a diluição da ilusão pornográfica ou moralista. Para o gozo do consumidor 

de pornografia ou a crítica do moralismo, é necessário a estabilidade ou o não questionamento do 

referencial discursivo. É necessário, portanto, pressupor ou a ninfeta libidinosa ou a criança 

abusada, para que se possa falar de maneira não problemática em pornografia ou pedofilia. Por 

outro lado, vale lembrar que, na passagem acima e em outras, antes de haver a substituição de 

uma interpretação por outra — a saber, Lori como narradora passando a mera criação ficcional 

do pai, ou seja, um produto da bandalheira estética —, há na verdade uma constante oscilação 

entre essas possíveis visões, impedindo que a voz narrativa seja atrelada permanentemente a um 

sujeito específico. Dessa forma, a boneca se esvanece no redemoinho das palavras e a história 

gira sobre si mesma: O caderno rosa de Lori Lamby, de memorialismo escandaloso, se denuncia 

como deliberada criação ficcional infantil, que em seguida é vítima de um trompe l’oeil farsesco 

que a denuncia como criação do próprio pai de Lori, que por sua vez não deixaria de ser ele 

mesmo um personagem do próprio caderno. Se esta intrincada rede de aparências confunde o 

leitor, ao menos fica claro o jogo de máscaras que impede qualquer chance de referencialidade, 

reservando apenas a incógnita por baixo da máscara de Lori Lamby. As imagens e as linguagens 

se misturam, e a figura da criança acaba por se transformar em pura superfície verbal. 

Assim, sem perder um pingo do caráter escandaloso de sua escrita, não só o diário de 

Lori como também ela própria poderiam ser figurações literárias saídas da mente do seu “pai” 

(que agora assumiria a função “paterna”, junto ao personagem, no sentido de autor / criador), 

girando numa labirinto textual sem fim. Na esteira desse processo, o discurso da metapornografia 

se torna subitamente metaficção, com uma obra que denuncia a todo momento a própria 

conjuntura de sua feitura e condição ficcional. Na mesma medida, a bandalha “ideológica” — o 

grito de protesto contra o mercado editorial e o rebaixamento do gosto literário — se torna uma 

bandalha “textual”, uma vez que o Caderno rosa encerra um texto sem fundo, que circula pelos 
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 Para uma análise estrutural mais alongada da obra, indico aqui outras passagens que podem ser investigadas a 

partir do mesmo ponto de vista, o da ambiguidade da voz narrativa verificada na própria camada linguística de O 

caderno rosa de Lori Lamby: p. 28, p. 34, p. 75-77. A paginação corresponde à da 2ª edição do livro, da editora 

Globo, que consta na bibliografia.   
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vários referentes possíveis, sem conseguir preencher qualquer protocolo de interpretação e sem 

apontar uma voz narrativa unívoca que dê conta do texto dito infantil e sexualizado. 

Os textos das crianças, em Elogio da madrasta e O caderno rosa de Lori Lamby, 

apresentam, portanto, determinadas fendas ou falhas, pelas quais aquele que supostamente está 

por trás do discurso se dilui como sujeito dono de uma voz. Os escritos chamaram a atenção por 

supostamente representarem uma verdade: a sexualidade infantil dita na primeira pessoa do 

singular, com todas as repercussões e interpretações possíveis, desde as acusações de pedofilia 

até a representação do mundo pulsional infantil. Sendo ao mesmo tudo e nada disso, os textos 

infantis recuam como questão insolúvel, permanecendo única e exclusivamente como texto: 

escrita insondável, sem padrão previsível na língua, como em Fonchito; escrita infantilizada ao 

extremo, de “be-a-bá”, porém sem sujeito fixo que se lhe atribua, como em Lori Lamby.  

Com seus enigmas textuais, as crianças causaram a ruína dos universos imaginários dos 

adultos. A soberania de Dom Rigoberto e Lucrecia cai por terra quando Fonchito decide pôr tudo 

no papel. Analogamente, quando Lori decide escrever a sua própria bandalheira, papai e mamãe 

irão direto para a casa de repouso. Nessas superfícies ficcionais, a possibilidade de o escrito 

infantil superar as expectativas de adultos, que se acreditavam divinos soberanos, bandalheiros 

sacanas. No entanto, quando Fonchito e Lori Lamby se escondem nas malhas textuais e, 

principalmente no caso desta última, se tornam seres literalmente feitos de palavras, a infância 

passa a resistir duplamente: não só como escrito escandaloso, que assusta o esteta libertino e o 

escritor pornógrafo, mas também como escritura autônoma, livre dos condicionamentos que 

determinam a estabilidade dos discursos adultos em geral. 

O reconhecimento dessa dupla resistência do escrito infantil advém da constatação de 

uma segunda “cena” em meio ao escândalo da sexualidade infantil. Nas tramas de Elogio da 

madrasta e O caderno rosa de Lori Lamby, os pequenos escritores reviram a autoridade estética 

dos pais, devolvendo, de forma chocante, a sexualidade que libertinos e bandalheiros criam tratar 

de forma tão ousadamente segura. No entanto, com esse gesto, eles também sublinham uma 

espécie de revolta ou resistência mais ampla, a saber, negando concepções que lhes exigem uma 

voz e uma sexualidade unívocas, inserindo a infância ora no terreno da vitimização, ora na esfera 

corrupta da pedofilia. Portanto, o texto-tabu representa, implicitamente, um elemento de 

subversão do universo adulto, remetendo a uma cena subjacente, em que, para além da cena 

familiar de revolta à autoridade paterna, a criança nega também um discurso alheio ao seu.  
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O mundo dos adultos é o da responsabilidade: quando, chocados, procuramos a criança 

por trás das palavras, obedecendo aos nossos instintos sociais de proteção ou (o que é ainda mais 

temeroso) buscando vislumbrar uma representação da sexualidade infantil, estamos movidos 

precisamente por esse desejo de responsabilidade, de atribuição de referentes, de papeis de 

mocinho e vilão. Furtando-se a isso, obscurecendo as estruturas tradicionais de enunciação, o 

discurso infantil instaura, ao contrário, uma irresponsabilidade, no sentido de que se ausenta da 

autoria de seu discurso, permitindo-lhe ainda por cima brincar com o impensável: falar sobre o 

sexo de anjos. 

As escritas infantis nas histórias de Mario Vargas Llosa e Hilda Hilst, portanto, se 

alimentam da “extrema perturbação provocada pela ambiguidade narrativa causada pelo jogo 

entre o que a criança sabe e o que ignora, entre a inocência e uma sabedoria perversa” 

(CHIARA, 1996, p. 199). Nesse sentido, o texto do infante é produto de uma linguagem inquieta 

e, acima de tudo, soberana, com todos os seus perigos e armadilhas. Certamente, como 

escritores, Llosa e Hilst estavam conscientes do impacto de sua representação do infantil. No 

entanto, devemos reconhecer que esse infantil é também fruto da potência da arte, prova de que a 

literatura ainda pode causar impacto, sendo, contudo, mero faz de conta. A pergunta, então, se 

volta para nós: conseguimos ainda prosseguir com a brincadeira? No terreno docemente 

pantanoso da infância? 

*   *   * 

Este último capítulo não deixa de ser um passo a frente dos outros, em termos de 

representação do inominável que é a sexualidade infantil. Aqui, faz-se referência à escrita do 

próprio infante, daquele que faz uso do seu discurso e supostamente fala por si. A fala sexual da 

criança provocou abalos no imaginário daqueles que se julgavam aptos a olhar de frente os tabus 

e a questioná-los. De fato, quando temos crianças em jogo, as instabilidades da palavra e a 

ambiguidade dos gestos podem ter consequências por demais perigosas, e nem mesmo estetas e 

tampouco bandalheiros — enfim, a arte — poderiam sair incólumes desse contato com a 

infância. É interessante perceber que, nesse caso, verifica-se uma versão cáustica da relação 

tradicional com a inocência infantil, espécie de reverso que chega à mesma conclusão, mas a 

partir de caminhos reversos: de uma forma ou de outra, protegendo a inocência ou “brincando” 

com ela, aprendemos que sempre há que se ter cuidado, muito cuidado, com a infância.  
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As obras de Vargas Llosa e Hilda Hilst se equilibram tenuemente entre as duas forças que 

parecem mover a escrita infantil, muitas vezes misturando-as: entre a inocência e a sexualidade, 

o perigo das palavras e a potência da literatura. No fundo dessa discussão, podemos ver que um 

problema maior se delineia. Para além do sexo, o que é, afinal, a escrita da infância? Não desejo 

estabelecer, aqui, uma resposta para essa questão social, literária e, no fundo, filosófica. 

Contudo, é necessário apontar que os escritos que abordamos — o texto “virtual” de Fonchito e a 

escrita incapturável de Lori Lamby — podem ser vistos como formas de representar, perceber ou 

imaginar essa escrita infantil. Com eles, vemos que a escrita surge como um jogo de encaixes 

narrativos, que podem criar desde as mais singelas imagens até as mais assustadoras 

configurações. Da brincadeira com o universo e a linguagem da criança, surgem jogos e risos, 

brincadeiras eróticas, insinuações inocentes, ilusões abismais.  

Entre levar a brincadeira a sério ou deixar que ela fique mais e mais perigosa, devemos, 

antes de mais nada, saber que a escrita infantil age como sorvedouro discursivo, pois apresenta 

frestas, aberturas, por onde escoam nossas expectativas acerca da infância. Não seria prudente, 

por outro lado, cair no risco da banalização e subestimar o caráter polêmico dessa escrita da 

sexualidade, e das obras que se defrontaram com ela. Diante desse problema, como leitores e 

pensadores, caberia talvez permanecer nesse lugar do indecidível, não se deixando levar pelo 

susto. Afinal, o choque é o que produz normalmente reações extremadas que, independentemente 

da direção tomada, raramente se dão a escutar as linguagens, os discursos e até mesmo a própria 

infância. Há, portanto, uma necessidade de escuta (ou de leitura) que deve ser praticada, antes 

mesmo de intervirmos na brincadeira — e na escrita — de adultos e crianças. 

Assim, na leitura de Elogio da madrasta e O caderno rosa de Lori Lamby, não se deixar 

levar pelo susto é reconhecer que a promessa de uma verdade da sexualidade infantil, e quiçá a 

da própria infância, fica então em suspenso. O estado de suspensão delineia bem a situação em 

que nos encontramos: em suspenso, com palavras muitas vezes provocantes e enganadoras, as 

crianças pairando diante de nós como problema. E não seria sempre assim com a infância? Para 

quem sabe escutá-la, a infância sempre se furtará à solução fácil e à automatização 

representativa. Ficará em suspenso. E nós, sempre entre a possibilidade de resolver o enigma ou 

de simplesmente abandoná-lo, entre se aproximar mais (e demais) ou deixar para trás.  
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CONCLUSÃO 

 

Um começo remoto: no século XVII, flagramos as primeiras representações da infância 

autônoma como categoria privilegiada do imaginário, da cultura e da nossa visão de adultos. 

Aceleramos a metodologia com o ponto de vista do mito, intervindo na história da infância e das 

imagens da inocência para enxergar, numa infância já apartada de nós, a formação de um 

discurso mítico e, principalmente, de um sistema mitológico de narrativas consagradas sobre a 

figura da criança. Nelas, testemunhamos o lento gestar de uma visão de natureza, na qual Marie 

de Lauwe, conforme vimos, detectará a passagem de um discurso sobre a criança para um 

discurso a partir da criança.  

A fotografia foi o meio representativo que levou a infância mítica a um novo patamar. 

Natureza e artifício se mesclaram de maneira quase indissociável, e a câmera fotográfica pareceu 

surgir como o único modo de captação que fosse sensível à complexidade de uma identidade 

social em formação, ajustando-se a ela e, consequentemente, ajustando o nosso olhar diante da 

infância. No entanto, na própria utopia representativa que acompanha o advento da fotografia, 

vimos, com Anne Higonet, que alguns sinais perturbariam o retrato aparentemente imaculado da 

inocência. Nos retratos de Lewis Carroll e da paixão pela infância no século XIX, percebemos 

indícios de que um sensualismo recalcado poderia retornar nas próprias imagens e nos olhares 

retrospectivos da história. 

Conceito urdido pelo pensamento contemporâneo sobre a infância, a criança queer, nesse 

sentido, não seria uma novidade: viria na esteira das próprias contradições do ideário romântico, 

na medida em que o próprio ideal de inocência teria sido elaborado concomitantemente ao 

dispositivo da sexualidade. As fotos seriam apenas o começo: toda imagem da infância seria 

imaginada dialeticamente junto ao vetor sexual, e a crise da infância no século XX se 

apresentaria somente como o aprofundamento dessa dialética. Tal constatação permitiu que 

James Kincaid declarasse então o que, de outro modo, seria impensável: enquanto protegemos a 

inocência de nossas crianças, estaríamos na verdade encarando-a, subliminarmente, como 

objetos sexuais. Por sua vez, herdeiros desse pensamento polêmico, como Kathryn Stockton e 

Kevin Ohi, viram a sexualidade como porta de entrada para formas outras, mais alargadas, de 

infância. Novas visões que levassem em conta realidades que atravessam os corpos e as 
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subjetividades de nossas crianças: o mundo do trabalho, o erotismo, a homossexualidade, a 

violência, a dor.  

Como vimos anteriormente, estes pressupostos teóricos tinham a intenção principal de 

preparar o nosso olhar para uma infância desafiadora, cuja relação com a sexualidade se definiria 

por uma espécie de ética do escândalo: narrativas de crianças sedutoras, sujeitos do seu próprio 

desejo sexual, em convivência promíscua com os adultos. A perspectiva que busquei delinear nas 

análises críticas procurou demover o sentimento marcado por aquilo que Reinhard Kuhn 

chamou, no título de seu livro, de “corrupção no paraíso”. Em verdade, acredito que o desmonte 

do conceito tradicional de inocência permitiu uma reflexão ainda mais sofisticada, uma 

elaboração imagética e crítica sobre a temática do paraíso perdido da infância.  

Senão, vejamos: a pedagogia dos monstros, elaborada a partir da própria visão social que 

temos da figura do pedófilo, procurou entrever as intenções de doutrinação e os desejos de 

submissão do corpo e da mente da criança, por parte dos aliciadores Amaro e Humbert Humbert. 

As crianças, cruel e insidiosamente corrompidas pelo monstro, se rebelaram e mostraram a sua 

própria dose de monstruosidade, utilizando o seu próprio sexo, a ambiguidade e a metamorfose 

como formas de resistência à pedagogia dos monstros. Aleixo e Dolores Haze conseguiram, 

portanto, reverter o cativeiro, à custa (ou até mesmo por causa) de suas inocências perdidas. 

Por outro lado, os infantes sacrificados de Teorema e A tragédia brasileira interpretaram 

à risca seu papel na pantomima ritual. O assentimento perante o jogo sacrificial imposto pelos 

adultos não impediu, contudo, que eles pudessem procurar brechas na nostalgia da infância, 

sobrevivendo fantasmalmente numa realidade historicamente decaída, como signos “quase 

mortos” do desejo, do corpo e da ambiguidade. Uma sobrevivência que pode remeter à memória 

nostálgica da inocência perdida, mas que principalmente se estabelece na precariedade de uma 

realidade histórica desiludida, profana e atravessada pela crise de valores. 

Por fim, os escritos escandalosos de Alfonso e Lori Lamby trariam a marca da 

sexualidade infantil: seriam testemunhos de uma vivência do erotismo da criança, narrado com 

suas próprias palavras. Os relatos inusitados dos pequenos libertinos provocaram a queda de seus 

pais, que se acreditavam donos da palavra e do discurso, senhores das belas letras e das belas 

artes. Vimos que, no final, esses textos não só desafiaram a autoridade paterna, como também as 

próprias estruturas do texto literário, na medida em que provocaram abalos nas noções de 

autoria, de voz narrativa e de referente. Sorvedouros discursivos, os textos das crianças se 
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tornam eles próprios órfãos, carentes das estruturas do texto “adulto”, instalando-se num lugar de 

indecisão e indefinição, pura instabilidade do texto que proclama sua autonomia e liberdade no 

caos das palavras. 

A pedagogia, o sacrifício e a escrita configuraram momentos críticos e universos 

independentes, que estabelecem ligações tênues entre si. No entanto, vejo que eles se ligam 

precisamente no que chamei acima de ética do escândalo, e principalmente se afirmam como 

variações potentes do tema do “paraíso perdido”. Seus desfechos ora trágicos, ora devastadores, 

mostram uma infância que de certa forma se vinga de tentativas de dominação e submissão, 

conseguindo escapar, através de fugas estratégicas e deslizes enviesados, das injunções impostas 

pelos adultos. Por outro lado, o triunfo dessas infâncias sobreviventes não demarca o retorno a 

uma inocência tradicional; as crianças viram o jogo dentro de seus próprios termos e modos, 

donas do seu desejo, da sua palavra e dos seus corpos, profundamente ambíguas. 

Nesse sentido, não há caminho fácil para nos acercarmos dessas crianças sedutoras. Elas 

são, de fato, conforme afirmei antes, uma elaboração muito mais sofisticada do tema do paraíso 

perdido. Sofisticada porque complexa, híbrida e caótica. As crianças de Nabokov e Caminha, 

Pasolini e Sant’Anna, Vargas Llosa e Hilst, não fornecem chaves imediatas para o entendimento 

do que seria a sua sexualidade: não são pequenos adultos, mas sabem bem mais do que se espera 

das crianças. Dessa forma, os pequenos sedutores são enigmas, são questões em aberto que 

recusam leituras fáceis e consoladoras, e o fato de terem provocado a ruína do imaginário 

projetado dos adultos é apenas indício da sua persistência enigmática como problemas ficcionais. 

Boa parte do enigma se deve ao fato de que temos pouca ideia do que essas crianças 

realmente sabem. Foram aliciadas, mortas, seduzidas e violentadas, é certo, porém se colocaram 

muitas vezes como polaridades tensas no jogo com os adultos, longe da neutralidade esperada 

dos inocentes. Acima de tudo, usaram das armas da ambiguidade como forma de sobrevivência e 

isso coloca uma questão acerca daquilo que sabem sobre o mundo do sexo, das palavras e do 

conhecimento.  

Lolita foi a primeira a nomear, de forma dubiamente acurada e desconcertante, a relação 

com o padrasto: “A palavra é incesto” (NABOKOV, 2003, p. 121); já Aleixo sabia das benesses 

de ser um pequeno amásio: “Não havia nada como a gente ser um menino bonito!” (CAMINHA, 

2009, p. 70). O belo anjo de Pasolini aceita com resignação o telegrama que lhe decreta o 

desparecimento; já as meninas de Sérgio Sant’Anna olham com fascinação e languidez os faróis 



219 

 

do carro que lhes tomará a vida. No mais, é possível ainda perguntarmo-nos se Fonchito de fato 

poderia escrever tantas verdades numa redação escolar. E Lori Lamby? O quanto saberia uma 

criança que brinca de fazer e escrever bandalheiras? 

Apesar de termos visto o que a infância sedutora é capaz de fazer — e, numa perspectiva 

da moral sexual, vimos que ela pode fazer até demais — é difícil precisar exatamente o que essa 

infância pensa e sabe. Talvez, nesse caso, a questão seja menos a de interrogar por uma dosagem 

específica de conhecimento, e simplesmente constatar que, em maior ou menor medida, as 

crianças sabem, sim, de alguma coisa. Afinal, ao contrário do que desejaria a mitologia da 

inocência, as crianças não são seres isolados, apartados da vida histórica, social e mundana. Elas 

estão submetidas a forças várias que conformam a vida humana, inclusive à própria sexualidade, 

e isso certamente embasaria alguma forma de conhecimento. Assim, admitir que elas no mínimo 

tenham ideia de alguma coisa pode ser mais inteligente do que uma tentativa quase sempre 

fracassada de estabelecer os limites exatos do saber e do não saber. 

Portanto, sem uma determinação ou categorização específica, proponho estabelecermos o 

postulado de que os infantes sedutores são basicamente crianças que sabem. E ponto. Se é 

verdade que eles ainda se recolhem aos meandros de uma vivência enigmática, pressupor o seu 

conhecimento de algo, mesmo que de forma insondável, pode ser uma alternativa mais sensível à 

singularidade da infância, mais atenta do que imaginá-la como um ser intocado e desprovido de 

tudo. Assim, imaginar as crianças sedutoras como donas de um segredo, que não querem ou não 

têm como partilhar, certamente as torna mais misteriosas e de certa forma recobertas de uma 

capa de estranhamento; porém, há no fundo dessa escolha um inequívoco respeito por aquilo que 

ainda podem trazer de novo, de íntimo, de singular e até mesmo de escandaloso.  

No caso das narrativas analisadas, o segredo da sexualidade é representado de forma 

magnificada, com a temática da corrupção no paraíso produzindo seres ficcionais obscuros e 

desafiadores, que não estão aqui para atender nossa necessidade de inocência, para comprovar o 

desejo da pedofilia, ou ainda para dar explicações acerca da sua sexualidade. Eles assumem ares 

de certa forma assombrosos, fantasmáticos, povoando o texto literário com uma ambiguidade 

que frequentemente se reveste de um aspecto sobrenatural: seres demoníacos e metamórficos, 

como Aleixo e Lolita; sobreviventes, ressuscitados dos mortos, como o anjo de Pasolini e as 

meninas de Sérgio Sant’Anna; ou ainda como escritores bandalheiros e escandalosos, como 

Alfonso e Lori Lamby.  



220 

 

Apesar de essa sobrenaturalidade ser um dado diametralmente oposto ao natural da 

inocência romântica, é no mínimo curioso perceber que essas crianças sedutoras da literatura 

assumem uma aura especialmente mítica, porque se tornam criaturas “aladas” cuja sexualidade 

se propaga de tal forma enigmática que adquirem poderes evanescentes, representando abismos 

subjetivos, estéticos e políticos para o universo dos adultos. Há um inequívoco apelo mitopoético 

nesses pequenos seres misteriosos, e se há um discurso mitológico construído ao redor da 

infância e da inocência, o certo é que a infância sedutora representa um passo além da 

imaginação mítica, que adentra terrenos mais profundos da constituição humana.  

Nesse sentido, vemos que as narrativas escandalosas não são tão diferentes de suas 

contrafaces edulcoradas: ambas são mistificações, produtos do imaginário. No entanto, a infância 

sedutora estica os limites do possível, descortinando novas fronteiras e outras narrativas para a 

criança, que, de outro modo, estaria submetida às determinações do imaginário dos adultos. 

Portanto, se as crianças sedutoras são também, como as inocentes, um produto da imaginação 

adulta, a sua renitência mítica, por outro lado, se baseia numa opacidade que bloqueia leituras 

rápidas e edificantes, erguendo a sexualidade e o erotismo como barreiras (armas?) contra a 

preponderância do juízo, do bom senso, do moralismo e do belo comportado. Mas que tipo de 

mito seria esse?  

Reinhard Kuhn, no seu Corruption in paradise, dedica o capítulo central de seu livro ao 

tema da inocência perdida. Em numerosas páginas, ele revisita cenas, fragmentos e enredos de 

diversos romances da literatura ocidental, delineando a passagem muitas vezes dolorosa e 

traumática da infância para a maturidade, a partir do conceito crítico de “paraíso perdido” 

(“paradise lost”). No entanto, depois de tantas inocências perdidas e machucadas, o autor 

também fala da possibilidade de retorno: “o paraíso reconquistado” (“paradise regained”), em 

que a infância corrompida de certa forma consegue retornar ao estado beatífico de outrora, 

através de uma espécie de recuperação da sensibilidade infantil na vida do adulto (exemplificada 

pelo conto “A criança estrangeira”, de Hoffmann) ou ainda da reencarnação num mundo 

paradisíaco superior (como na narrativa épica de José e seus irmãos, de Thomas Mann). 

 Detalhes à parte, notemos que, no vasto passeio de Reinard Kuhn, os exemplos de 

“paraíso reconquistado” são significativamente menos numerosos do que os de “paraíso 

perdido”. Poderíamos precipitar algumas conclusões: a tradição da literatura tematizaria muito 

mais as histórias de ameaça à inocência, do que a possibilidade de regeneração da infância ante 
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as adversidades. Por outro lado, Reinhard Kuhn seria um crítico e historiador da literatura muito 

mais atento às histórias de corrupção do que de redenção, haja vista o próprio teor de sua obra 

que dedica parte considerável às perdas sofridas pela infância. 

 Meras especulações: o que quero aproveitar de seu pensamento é a imagem do “paraíso 

reconquistado”. Seria possível complementarmos, com as crianças sedutoras, o corpus de 

narrativas que relatam o retorno ao paraíso da infância? Explico: as histórias de uma infância 

sedutora que analisamos demarcaram não apenas o devassamento do universo da criança pela 

sexualidade, mas também o recuo desse universo na opacidade dos seus próprios mistérios. Meio 

mundanas, meio demoníacas, as crianças que procurei vislumbrar nesta tese resistiram como 

questões ficcionais, criaturas enigmáticas que, a despeito de desconstruírem (talvez por 

completo) a ideia de inocência, permaneceram como mistificações tão ou mais densas que as 

crianças belas, etéreas e inocentes do ideal romântico. Ao provocarem a ruína dos captores 

pedófilos, dos adoradores sacrificiais e dos pais libertinos e estetas, as crianças sedutoras 

barraram o acesso supostamente livre aos seus próprios corpos, psiques e, claro, sexualidades. O 

erotismo desses infantes, nessa perspectiva, representou não só um saber do qual eles 

anunciariam partilhar, mas igualmente o bloqueio da compreensão desse segredo por parte dos 

adultos e de nós, leitores.  

 Dessa forma, o mito da inocência, estilhaçado pela criança sedutora, é então transposto 

por um outro mito, inaugurado no preciso momento em que esse anjos diabólicos dão às costas 

para os adultos que caíram em suas armadilhas. A sexualidade infantil negaceia sua chave de 

interpretação. A infância ainda resiste como segredo, e é nesse sentido que as crianças sedutoras 

recriariam seu paraíso. Um paraíso paradoxalmente infernal, atravessado de ambiguidades e 

forças inomináveis, nunca verbalizado ou acessado pela linguagem e pela racionalidade dos 

adultos. Paraíso que comporta outras inocências, sexuais, violentas, doces, cômicas e trágicas; às 

vezes, infâncias escabrosas, aviltantes, totalmente incompatíveis com nossos ideais, que nos 

assombram como fantasmas de uma primitividade há muito esquecida. 

 Admito que, para uma tese calcada no pensamento e na crítica literária, trata-se de um 

conceito por demais vago. Mas é exatamente nesse caráter vago que se reconhece e se descreve, 

com agudeza, a infância sedutora das narrativas que escolhemos ler e criticar. Achávamos ser 

possível, através do escândalo, nos acercar da sexualidade infantil, e quiçá da própria infância. 

No entanto, de uma amostragem escandalosa da sexualidade, surge este paraíso meio infernal, 
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meio terreno, que se fecha diante dos nossos olhos. A sedução se mostra tão ou mais evanescente 

quanto a inocência. Da mitologia da infância — bela, diáfana — deparamo-nos com um mito da 

sedução, infernal, desfigurado e difuso, mas sem dúvida vivo e potente. 
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