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Durante minha caminhada na literatura, já me deparei várias vezes com histórias 

sobre a Segunda Guerra – ou até mesmo outras guerras. Fazendo uma rápida zapeada 

pela memória, digo que todos eles partiam da visão de quem estava sendo atacado, 

injustiçado e sofrendo com aquilo. O Menino no alto da montanha me apresentou pela 

primeira vez uma outra visão: a de quem estava do lado mais forte. 

O livro de John Boyne (mesmo autor de O Menino do pijama listrado) conta a 

história de Pierrot, um menino que mora em Paris e tem mãe francesa e pai alemão. 

Tendo seu pai, um soldado já falecido que lutou a primeira guerra, como um grande 

ídolo, o menino almejava constantemente se tornar um homem poderoso quando 

crescesse, e isso é a chave de toda a narrativa, que fala principalmente sobre o desejo de 

reconhecimento e poder e sobre como as pessoas podem acreditar piamente em alguma 

coisa sem nem saber exatamente o que elas significam. 

Após a morte de sua mãe quando ele tinha 7 anos, Pierrot se descobre sozinho 

no mundo. Fica por um pequeno tempo na casa de seu melhor amigo, Anshel, cuja mãe 

era muito amiga da sua. No entanto ela não concorda que essa seja a melhor opção, já 

que eles são judeus e o menino não, de forma que o envia para um orfanato em Orleans. 

Por lá, Pierrot passa por alguns aprendizados, mas logo recebe uma carta de sua tia 

Beatrix, irmã de seu pai que ele conhecia apenas de nome, convidando-o para morar 

com ela em Salzburgo, na Áustria. 

O menino vai e, chegando lá, começa a descobrir como será a nova dinâmica da 

sua vida nesse lugar diferente. Sua tia é governanta na casa de um homem muito 

importante e rigoroso, que só autorizou que ele fosse para lá na condição de que ele não 

incomodasse de forma nenhuma. Durante suas primeiras semanas, Pierrot conhece 

apenas os funcionários da casa, já que o dono dificilmente aparece. Enquanto isso, sua 

tia também fornece instruções de como ele deve agir por ali: deve esquecer 

completamente que é francês e se tornar totalmente alemão, comprando roupas novas e 

trocando até seu nome, que de Pierrot passa a ser Pieter. Deve também cortar relações 

com seu amigo Anshel, com quem ele mantinha longas conversas através de troca de 

cartas, por ele ser judeu, já que o dono da casa jamais aceitaria isso. 

Pierrot é um menino bastante tagarela e questionador, de forma que sua primeira 

atitude geralmente é a de contrariar a tia e tentar revogar suas decisões, mas entende que 

precisa ceder, já que percebia que ela estava fazendo o que era necessário para mantê-lo 

ali, ao seu lado, e que ele precisaria colaborar. 



Em um determinado dia, ao acordar e notar um enorme rebuliço na casa, ele 

descobre que o dono da casa finalmente resolveu aparecer. Enviou um telegrama 

dizendo que chegaria naquele dia, e por isso todos os funcionários estavam agitados 

dando conta de tudo para que nada o desagradasse. Quando tudo já está finalmente em 

ordem, ele chega. Ele é Adolf Hitler. 

A partir daí, Hitler desenvolve um enorme interesse pelo menino, o que é 

recíproco. Com apenas 7 anos, tudo o que Pierrot quer é ter poder, é ser como achava 

que seu pai era, e Hitler se apresenta a ele como sendo um caminho para isso. Ele 

encanta o menino como encantou todos os que ficaram ao seu lado e passaram a 

acreditar piamente no que dizia. Ele fez com que uma criança crescesse acreditando que 

aquilo era o certo sem nem parar para pensar no assunto. Pierrot, encantado com a 

possibilidade de estar do lado mais forte de alguma coisa, ter poder, usar um uniforme e 

ganhar a atenção do führer, foi seguindo com o barco sem analisar as consequências, 

sem titubear se ele próprio acreditava em tudo aquilo ou se estava somente pensando 

pela cabeça de outra. 

É impressionante como a literatura de Boyne consegue ser, ao mesmo tempo, 

extremamente leve e pesada. O assunto é sério, leva-se uma porrada atrás da outra 

durante a leitura e no entanto tudo é contado com bastante naturalidade e fluidez. Boyne 

não força nenhum tom dramático na situação, ele sabe que não é necessário. Assim 

como em O Menino do pijama listrado, em O Menino no alto da montanha ele opta 

por contar histórias pesadíssimas do ponto de vista de crianças em formação e ele sabe 

que não precisa narrar grandes momentos de sofrimento para que sintamos o teor do que 

está acontecendo. Ainda quando menos esperamos, ele surge com frases pontualíssimas 

que mudam rumos de história ou relembram facetas que estávamos esquecendo de 

perceber, como quando algum pensamento inocente do menino é revelado ou quando 

um enorme plot twist é decidido da forma mais simples e direta possível, em uma única 

frase ao final de um capítulo. 

Foi interessantíssimo estar em contato pela primeira vez com um livro de ficção 

sobre guerra que contasse a história do ponto de vista de alguém que estava do outro 

lado. Ficou mais interessante ainda essa abordagem de ser uma criança completamente 

envolvida por aquilo que não tinha nem condições cognitivas o suficiente para ponderar 

se estava realmente “do lado certo”, ou se realmente concordava com o que seu mentor-

ídolo dizia. Me fez pensar em tantas crianças que crescem em famílias preconceituosas, 

por exemplo, e simplesmente crescem perpetuando o discurso sem nem cogitar duvidar 

dele. É delicado o momento de colocar em cheque tudo aquilo que se ouviu a vida toda 

das pessoas em que mais se confiava, e por isso muita gente passa a vida sem se dispor 

a fazê-lo. Aprender a problematizar e se questionar é muito necessário, mas não 

acontece com todo mundo, não é um passe de mágica e tampouco inato. 

A obra mostra o poder do discurso, e como as pessoas podem cair facilmente nos 

encantos de alguém que saiba falar o que elas nem sabem direito que querem ouvir. 

Pierrot, de mãe francesa e melhor amigo judeu, caiu nas garras dos conceitos de Hitler 

sem nem calcular o quanto aquilo era totalmente contraditório. Dessa vez, isso foi 

mostrado em uma criança, mas não se enganem: podia ser eu, podia ser você, qualquer 

um pode estar vulnerável a isso se não prestar bastante atenção e procurar se colocar em 

questionamento constantemente. 



O Menino no alto da montanha é um livro fino e até, eu diria, despretensioso. 

É uma daquelas leituras surpreendentes, que a gente pega para fazer sem esperar muita 

coisa e é completamente tomado pela história. Decidi: quero ler tudo o que John Boyne 

escrever. Vou sair correndo atrás dos seus tantos outros livros já publicados. 
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