
                               A INOCÊNCIA DAS CRIANÇAS 

  O prefeito de uma das comarcas pelas quais passei, 

pessoa abonada e honesta, recebeu certa vez a visita de conde italiano 

com planos de promissor empreendimento na cidade. Mandou 

preparar-lhe, então, a fim de bem recebê-lo, um almoço de gala em 

sua própria residência, com pratos variados e vinhos importados. Ao 

final da lauta refeição, o tal conde, que também falava precário 

português,  destacou agradecido e por certo também querendo 

agradar, que nunca almoçara tão  bem. Foi então que o filho menor 

do prefeito, garoto vivaz e inteligente, e que se encontrava à mesa com 

o restante da família, não deixou por menos: “Nem nós, senhor 

conde”.  

  Ainda que em Psicologia se discuta se crianças nascem 

boas, mas podem ser deformadas pelas circunstâncias da vida, ou se, 

pelo contrário, nascem más e precisam ser moldadas pela educação, o 

fato inconteste é que, enquanto não têm senso crítico desenvolvido, 

falam tudo o que pensam, sem nenhum freio ou medo de errar. É por 

isso mesmo que todos concordam serem elas não apenas inocentes, 

mas sobretudo autênticas. 

  Lembro-me de fato risível ocorrido na capital do Estado, 

na ocasião em que fui com minha esposa à Igreja de Moema. Minutos 

antes da missa começar, percebi que uma família se acomodara no 

banco de trás daquele em que estávamos. O pai ou o avô, acho que 

este último, insistia com um pequerrucho que falava em voz alta, 

incomodando todos os que se encontravam à volta, para que ficasse 

quieto. Em dado momento, o garoto  parou de falar por instantes, até 

que apontou para uma imagem, conforme pude perceber, 

perguntando quem era. Quando o avô respondeu tratar-se de Jesus, o 

pirralho não se conteve: “É ele que não me deixa falar filho da puta?” 

Até o padre teve que fazer pequena pausa nos prolegômenos do ofício 

religioso, tantos foram os risos mal contidos que se seguiram. 



  Recordo-me de outro episódio mostrando  a   argúcia 

inata dos pequenos. Visitava, com familiares, o cemitério de minha 

cidade natal. Em dado momento, tendo junto a mim uma sobrinha 

ainda na primeira infância, perguntou-me ela se os túmulos eram 

bem fechados a fim de que os mortos não pudessem escapar. Também 

para isso, respondi-lhe, abstendo-me de maiores explicações. Foi 

então que sua observação surpreendeu-me: “É, tio, mas os espíritos 

conseguem escapar”. Onde teria ela buscado tal  resposta? 

  Penso que também já contei, em outra ocasião, o que me 

disse, com a maior naturalidade, a filha de quatro ou cinco anos  de 

casal amigo da família, quando saíamos em meu Opala quatro portas, 

novinho em folha, então veículo dos mais cobiçados: “Feio esse seu 

carro, hem tio?”. Confesso-lhes que hoje também acho que ele não 

era lá essas coisas em termos de beleza. Será que até mesmo o 

conceito de beleza é relativo? 

  Mas foi  Clotilde, que atualmente arranjou sua vida em 

França, onde todos a conhecem por “tante Clo”, que me contou que, 

sendo criança muito bonita, de cabelos louros  cacheados, certa vez  

uma vizinha  aproximou-se a fim de dizer-lhe: “Você é muito linda!”, 

ao que ela retrucou, sabe-se lá por que motivo : “Que você tem com 

isso?”. Só não me contou qual foi o castigo que a mãe lhe impôs. 

Muito esperta, a menina... 

                                                 Darly Viganó 
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