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Introdução

Quando eu estava escrevendo O menino do pijama listrado, 

entre 2004 e 2005, não esperava que o livro tivesse uma vida 

tão longa e variada. Comecei com uma imagem muito sim-

ples de dois garotos separados por uma cerca, conversando, 

e me interessei imediatamente pelo caminho que os havia 

levado até ali, pelas conversas que teriam e pelo fim inevitá-

vel a que a história iria chegar.

Dez anos depois, o livro não só mudou a minha vida como 

me apresentou a pessoas que nunca esperei conhecer. Nas 

minhas viagens, tive a oportunidade de entrar em contato 

com sobreviventes de campos de extermínio construídos na 

Europa no início da década de 1940 e ouvi em primeira mão 
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suas histórias. Também conheci descendentes dos assassina-

dos, que tiveram a generosidade de compartilhar comigo 

suas histórias e sua dor. Foi um privilégio estar presente nes-

ses momentos e participar de conversas tão comoventes.

Na literatura para jovens, duas temáticas me interessam 

mais, e voltei a falar sobre elas várias vezes em livros subse-

quentes: o modo como a guerra afeta e destrói a experiência 

da infância, que deveria ser um período feliz e despreo-

cupado, e o que significa para uma criança ter que vivenciar 

uma situação adulta muito antes do tempo. Os heróis dos 

meus livros são, como Bruno, otimistas, engenhosos e um 

pouco ingênuos, e não querem que um adulto resolva seus 

problemas, ainda que nem sempre sejam capazes de resolvê-

-los sozinhos. Estão crescendo em meio à confusão e tentan-

do dar sentido a tudo. Às vezes conseguem, às vezes o caos 

os deixa prostrados. Mas nunca são derrotados.

Foi um prazer trabalhar com meu amigo Oliver Jeffers nes-

ta edição que comemora o décimo aniversário de publicação 

deste livro. Oliver e eu colaboramos em vários projetos, mas 

a capa e as ilustrações para O menino do pijama listrado 

mostram um artista no auge de sua força criativa e imagina-

tiva e, como sempre, é um privilégio trabalhar com ele.
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Sou eternamente grato aos milhões de leitores que acolhe-

ram O menino do pijama listrado em suas vidas, aos que se 

comoveram com a história e também aos que discordaram 

de aspectos do livro e manifestaram sua antipatia. Afinal, a 

grande alegria da literatura, diferente da política ou da reli-

gião, é que ela aceita opiniões discrepantes, incentiva o de-

bate, permite que a gente tenha discussões acaloradas com 

os amigos mais íntimos e os entes mais queridos sem que, 

durante tudo isso, ninguém saia machucado, seja levado de 

casa ou acabe morto.
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Bruno faz uma descoberta

Certa tarde, quando Bruno chegou em casa vindo da escola, 

surpreendeu-se ao ver Maria, a governanta da família — que 

sempre mantinha a cabeça abaixada e jamais levantava os 

olhos do tapete —, de pé no quarto dele, tirando todos os 

seus pertences do guarda-roupa e arrumando-os dentro de 

quatro caixotes de madeira, até mesmo aquelas coisas que 

ele escondera no fundo e que pertenciam somente a ele e não 

eram da conta de mais ninguém.

“O que você está fazendo?”, ele perguntou tão educada-

mente quanto pôde, pois, embora não estivesse contente por 

chegar em casa e descobrir alguém remexendo nas suas coisas, 
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sua mãe sempre lhe dissera para tratar Maria com respeito e 

não simplesmente imitar a maneira com que seu pai a tratava. 

“Tire as mãos das minhas coisas.”

Maria balançou a cabeça e apontou para a escada atrás 

dele, onde a mãe de Bruno acabara de aparecer. Era uma 

mulher alta, de longos cabelos ruivos, presos numa espécie 

de rede atrás da cabeça; ela estava retorcendo as mãos em 

sinal de nervosismo, como se houvesse alguma notícia que 

ela não quisesse contar ou alguma coisa em que não quises-

se acreditar.

“Mãe”, disse Bruno, marchando em direção a ela, “o que 

está acontecendo? Por que a Maria está mexendo nas minhas 

coisas?”

“Ela está fazendo suas malas”, a mãe explicou.

“Fazendo minhas malas?”, ele perguntou, repassando ra-

pidamente os eventos dos últimos dias para avaliar se fora 

um mau menino ou se dissera em voz alta as palavras que ele 

sabia não poder dizer e, por isso, estava sendo mandado 

embora. Mas não conseguiu pensar em nada que justificasse 

tal pensamento. Na verdade, durante os últimos dias ele se 

comportara de maneira perfeitamente decente com todos à 

sua volta e não conseguia se lembrar de ter criado nenhuma 
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confusão. “Por quê?”, ele perguntou então. “O que foi que 

eu fiz?”

A mãe já havia entrado em seu próprio quarto a essa al-

tura, mas Lars, o mordomo, estava lá, fazendo as malas de-

la também. Ela suspirou e jogou as mãos para o ar em sinal 

de frustração antes de marchar de volta à escada, seguida por 

Bruno, que não ia deixar o assunto morrer sem uma expli-

cação satisfatória.

“Mãe”, ele insistiu. “O que está havendo? Estamos de 

mudança?”

“Venha comigo até o andar de baixo”, disse ela, levando-o 

até a ampla sala de jantar onde o Fúria estivera para comer 

com eles na semana anterior. “Conversaremos lá embaixo.”

Bruno desceu as escadas correndo e até a ultrapassou na 

descida, de maneira que já estava esperando pela mãe na 

sala de jantar quando ela chegou. Ele observou-a sem dizer 

nada por um momento e pensou consigo que ela não devia 

ter aplicado corretamente a maquiagem naquela manhã, pois 

as órbitas dos olhos estavam mais avermelhadas do que de 

costume, como os seus próprios olhos ficavam quando ele 

criava confusão e se metia em encrenca e levava bronca e 

acabava chorando.
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“Veja, Bruno, não há motivo para se preocupar”, disse a 

mãe, sentando-se na cadeira na qual se sentara a bela mulher 

loira que viera jantar acompanhando o Fúria e que acenara 

para ele quando o pai fechou a porta. “Na verdade, acho que 

será uma grande aventura.”

“Que aventura?”, ele perguntou. “Estão me mandando 

embora?”

“Não, não é apenas você”, ela disse, parecendo que ia 

abrir um sorriso momentâneo, mas mudando de ideia. “To-

dos nós vamos embora. Seu pai e eu, Gretel e você. Todos os 

quatro.”

Bruno pensou a respeito e franziu o cenho. Não o incomo-

dava em especial se Gretel fosse mandada embora, porque 

ela era um Caso Perdido e só o metia em encrencas. Mas 

parecia um pouco injusto que todos tivessem que acompa-

nhá-la.

“Mas para onde?”, ele perguntou. “Aonde vamos exata-

mente? Por que não podemos ficar aqui?”

“É o trabalho do seu pai”, explicou a mãe. “Sabe como 

isto é importante, não sabe?”

“Sim, é claro”, disse Bruno, acenando com a cabeça, pois 

sempre havia na casa muitos visitantes — homens em uni-
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formes fantásticos, mulheres com máquinas de escrever das 

quais ele deveria manter longe as mãos sujas —, e eram to-

dos sempre muito educados com o pai e diziam que ele era 

um homem para ser observado e que o Fúria tinha grandes 

planos para ele.

“Bem, às vezes, quando uma pessoa é muito importante”, 

prosseguiu a mãe, “o homem que o emprega lhe pede que vá 

a outro lugar, porque lá há um trabalho muito especial que 

precisa ser feito.”

“Que tipo de trabalho?”, perguntou Bruno, porque, se 

fosse honesto consigo mesmo — e ele sempre tentava ser —, 

teria de admitir que não sabia ao certo qual era o trabalho 

do pai.

Na escola todos conversaram um dia sobre seus pais, e 

Karl dissera que seu pai era quitandeiro, o que Bruno sabia 

ser verdade, porque o homem cuidava da quitanda no centro 

da cidade. E Daniel dissera que seu pai era professor, o que 

Bruno sabia ser verdade, porque o homem ensinava aos me-

ninos maiores, dos quais era sempre melhor manter uma boa 

distância. E Martin dissera que seu pai era chef de cozinha, 

o que Bruno sabia ser verdade, porque, nas vezes em que o 

homem vinha buscar Martin na escola, sempre vestia bata 
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branca e avental xadrez, como se tivesse acabado de deixar 

a cozinha.

Mas, quando perguntaram a Bruno o que seu pai fazia, ele 

abriu a boca para dizer-lhes e então percebeu que ele próprio 

não fazia ideia. Só era capaz de dizer que seu pai era um 

homem para ser observado e que o Fúria tinha grandes pla-

nos para ele. Ah, e que ele também tinha um uniforme fan-

tástico.

“É um trabalho muito importante”, disse a mãe, hesitando 

por um momento. “Um trabalho que precisa ser feito por um 

homem muito especial. Você consegue entender isso, não é 

mesmo?”

“E todos nós temos que ir também?”, indagou Bruno.

“Claro que sim”, disse a mãe. “Você não gostaria que 

seu pai fosse até o novo trabalho e se sentisse solitário lá, 

gostaria?”

“Acho que não”, disse Bruno.

“Papai sentiria muito a nossa falta se não fôssemos com 

ele”, ela acrescentou.

“De quem ele sentiria mais saudade?”, perguntou Bruno. 

“De mim ou de Gretel?”

“Ele teria saudades de ambos igualmente”, disse a mãe, 
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que era partidária da opinião de não escolher favoritos, o 

que Bruno respeitava, especialmente porque sabia que, na 

verdade, era ele o favorito dela.

“Mas e quanto à nossa casa?”, perguntou Bruno. “Quem 

vai cuidar dela enquanto estivermos longe?”

A mãe suspirou e olhou o quarto ao redor, como se nunca 

mais fosse vê-lo novamente. Era uma casa muito bonita e 

tinha ao todo cinco andares, se incluirmos o porão, onde o 

cozinheiro preparava toda a comida e Maria e Lars senta-

vam-se à mesa discutindo um com o outro e chamando-se de 

nomes que não se deviam empregar. E se considerássemos o 

pequeno quarto no topo da casa, que tinha as janelas oblí-

quas através das quais Bruno conseguia ver até o outro lado 

de Berlim, se ficasse na ponta dos pés e segurasse firme no 

parapeito.

“Teremos que fechar a casa por enquanto”, disse a mãe. 

“Mas voltaremos algum dia.”

“Mas e quanto ao cozinheiro?”, perguntou Bruno. “E 

Lars? E Maria? Eles não vão ficar morando aqui na nossa 

casa?”

“Eles vêm conosco”, explicou a mãe. “Mas agora basta 
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de perguntas. Talvez seja melhor você subir e ajudar Maria 

a fazer as malas.”

Bruno levantou-se da cadeira mas não foi a lugar nenhum. 

Havia apenas mais algumas perguntas que ele precisava fa-

zer, antes que pudesse deixar o assunto de lado.

“É muito longe?”, ele perguntou. “O emprego novo, que-

ro dizer. Fica a mais de um quilômetro de distância?”

“Oh, céus”, disse a mãe, rindo, embora fosse uma risada 

estranha porque ela não parecia feliz, e se virou como se não 

quisesse que Bruno visse seu rosto. “Sim, Bruno”, disse ela. 

“Fica a mais de um quilômetro de distância. Bem mais que 

isso, na verdade.”

Os olhos de Bruno se arregalaram e a boca fez o formato 

de um O. Ele sentiu os braços pendendo estendidos ao seu 

lado, como costumavam ficar quando alguma coisa o sur-

preendia. “Você não quer dizer que iremos deixar Berlim, 

não é?”, ele perguntou, sem fôlego, esforçando-se para pro-

ferir as palavras.

“Temo que sim”, disse a mãe, acenando tristemente com 

a cabeça. “O trabalho de seu pai é...”

“Mas e quanto à escola?”, disse Bruno, interrompendo-a, 

algo que ele sabia que não podia fazer, mas que pensou ser 
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perdoável naquela ocasião. “E quanto a Karl e Daniel e Mar-

tin? Como eles saberão onde eu estarei quando quisermos 

fazer alguma coisa juntos?”

“Você terá que se despedir dos seus amigos, por enquan-

to”, disse a mãe. “Mas estou certa de que você os verá no-

vamente com o tempo. E não interrompa sua mãe quando 

ela estiver falando, por favor”, acrescentou, pois, apesar das 

notícias estranhas e desagradáveis, decerto não havia neces-

sidade de Bruno quebrar as regras de boa educação que lhe 

foram ensinadas.

“Despedir-me deles?”, ele perguntou, encarando-a com 

surpresa. “Despedir-me deles?”, repetiu, cuspindo as pala-

vras como se a boca estivesse cheia de bolachas que ele 

mastigara mas ainda não engolira. “Despedir-me de Karl e 

Daniel e Martin?”, prosseguiu Bruno, a voz se aproximan-

do perigosamente do grito, o que não era permitido dentro 

de casa. “Mas eles são os três melhores amigos da minha 

vida toda!”

“Ah, você fará novas amizades”, disse a mãe, acenando 

com a mão no ar, como se dispensasse o assunto, supondo 

que, para um menino, fazer três grandes amizades para a 

vida toda fosse coisa fácil.




