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 Publicado na Argentina em 2006, A vida descalço, de Alan Pauls, 
é um pequeno livro de gênero pouco preciso: memórias de veraneio, 
ensaio cultural sobre o espaço da praia com inflexão autobiográfica, mini-
romance de formação. O caráter limiar da praia, do litoral, estende-se ao 
livro, escrito originalmente por encomenda para a coleção “In situ” da 
editora Sudamericana, que propõe a diferentes escritores abordar um 
espaço público. O texto é acompanhado por nove fotografias (oito na edição 
brasileira, que deslocou para a capa a primeira foto da edição argentina), 
todas em preto e branco, localizadas na abertura de cada uma das seções 
do livro, com exceção da primeira (ou, seria também possível pensar, no 
fim de cada uma das seções do livro, com exceção da última), e que trazem 
sempre a imagem de um ou dois meninos, contra o fundo do céu, do mar e 
da areia.

 
 Barthes inicia seu Roland Barthes por Roland Barthes comentando 
algumas fotografias de sua infância e juventude. Referindo-se ao estado 
de “inquietante familiaridade” (Barthes, 1977, p.7) suscitado pela visão de 
imagens de si mesmo, Barthes relaciona-o com o fato de que o que vemos 
nas fotografias de infância é um corpo que ao mesmo tempo é e já não 
é o nosso, mas também com a impossibilidade, comum a todos nós, de 
ver nosso próprio corpo, a não ser no espelho ou na fotografia: “Você é 
o único que só pode se ver em imagem, você nunca vê seus olhos, a não 
ser abobalhados pelo olhar que eles pousam sobre o espelho ou sobre a 
objetiva [...]: mesmo e sobretudo quanto a seu corpo, você está condenado 
ao imaginário” (Barthes, 1977, p. 48).
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 Em A vida descalço, que efeitos tem sobre a narrativa a presença de 
imagens desse corpo infantil que é e já não é o do autor? Essas fotografias 
estarão aí para afirmar o pacto autobiográfico, aquele que, segundo Philippe 
Lejeune, instaura-se pela identidade de autor, narrador e personagem? Ou, 
ao contrário, essas imagens não farão mais do que lembrar a distância, a 
alteridade ineludível entre aquele que narra e aquele que viveu o que se 
narra? Como se trabalha no livro essa distância, que funda a possibilidade 
do autobiográfico e ao mesmo tempo revela seu limite (a impossibilidade 
de postular qualquer equivalência entre a experiência vivida, o eu que se 
apresenta no relato e seu autor)? Não será o autobiográfico, afinal, a história 
dessa distância?1  

*

 Seria possível supor que as imagens reproduzidas em A vida 
descalço participam de uma estratégia de afirmação da identidade do 
narrador/autor. Embora, obviamente, a possibilidade de afirmação da 
identidade onomástica não esteja disponível para a fotografia por si só, mas 
permaneça dependente de um elemento textual (legenda, descrição ou 
comentário), é possível postular que a semelhança entre as imagens e sua 
relação com o texto (a aparência do garoto nas fotos, que permite supor, 
embora não assegurar, que se trata sempre da mesma criança; os cabelos 
loiros do menino, a que o texto faz referência...) colaboram para colocar em 
funcionamento o pacto autobiográfico. E, sem dúvida, algo dessa ordem está 
aqui em ação, já que tendemos a considerar que as fotos mostram o autor 
quando criança. Há, porém, alguns elementos de perturbação. Em primeiro 
lugar, a relação das imagens com o texto quase nunca é explícita (com a 
possível exceção da última foto); as fotos não ilustram ou representam as 
situações narradas, e à primeira vista só se vinculam ao texto pelo tema 
genérico da praia (as fotografias nunca são diretamente mencionadas no 

1  Questões análogas podem ser suscitadas a partir da leitura de História do pranto, 
lançado por Pauls em 2007 e editado no Brasil em 2008. Tendo como subtítulo “um 
testemunho”, mas frustrando, já de entrada, a expectativa que o termo sugere por 
vir escrito em terceira pessoa, História do pranto narra episódios da infância e da 
adolescência de um garoto nos anos 1970, mas o faz embaralhando, nas longas e 
intrincadas frases que compõem o relato, diferentes tempos, vozes e pontos de vista.

texto). Em segundo lugar, elas nem obedecem a uma ordem cronológica nem 
estabelecem uma relação de correspondência com a idade que o narrador 
teria no texto (inclusive porque as fotografias reproduzidas no livro são 
limitadas à infância, enquanto o texto trata também da adolescência e da 
vida adulta). Por fim, a presença de um segundo menino, bastante parecido 
com o primeiro (o irmão?), em duas das fotografias, complica a operação 
de identificação. As duas crianças, com idades aproximadas, aparecem nas 
fotografias vestidas de forma semelhante (numa delas, estão ambas de 
short, camisa listrada, chapeuzinho). O efeito nesse caso parece ser menos o 
de um reforço da identificação do que o de uma evocação do tema do duplo. 
No autobiográfico, o “eu” nunca é único ou estável; está sempre cindido, 
duplicado, desdobrado. A questão central do gesto autobiográfico talvez 
esteja precisamente no estabelecimento de uma relação de proximidade e 
afastamento, reconhecimento e estranhamento em relação a esses outros 
“eus” em que o eu do narrador se desdobra. Esses retratos a dois de certo 
modo encenam o problema do duplo que o retrato, uma vez inserido num 
texto autobiográfico, inevitavelmente suscita.

*
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 Em A vida descalço, às recordações das férias no litoral mesclam-
se referências diversas, literárias, cinematográficas, midiáticas. Referências 
do menino de então – James Bond, seriados de TV –, mas também do 
adulto que narra – Camus, Proust, Alejandra Pizarnik, a música de Serge 
Gainbourg, o cinema de Rohmer, Antonioni, Fellini ou François Ozon. Há aí 
um jogo de olhares, em que o olhar infantil e o olhar adulto entrecruzam-se 
continuamente, como se vê, por exemplo, em um extenso comentário sobre 
uma célebre cena do filme James Bond contra o satânico Dr. No, no qual 
se aborda não somente a carga erótica da cena, mas também seu caráter 
político2. Nesse comentário, e em muitos outros, vê-se o olhar adulto dobrar-
se, em seu esforço de compreensão, sobre imagens da infância, num jogo 
de cenas em que se conjugam os atos de lembrar e de entender (ou, talvez, 
lembrar seja já de algum modo entender, e entre memória e pensamento 
haja mais parentescos do que usualmente se supõe). Nesse jogo de olhares 
revela-se o jogo de tempos – o tempo da vida e o da narração – que está na 
base de todo esforço biográfico e que é ao mesmo tempo aquilo que o corrói. 
Revela-se, ainda, o caráter sempre mediado (e midiático) da recordação, de 
modo que as imagens da experiência são sempre atravessadas por aquelas 
dos livros, dos filmes, da TV.

2  ”Estamos na Jamaica, na ilha onde se entrincheira Dr. No, e o que Bond contempla 
atônito detrás de sua palmeira, uma barricada não muito diferente da que nos 
protegia, eu e meu irmão, igualmente atônitos, na escuridão do Atlantic, é uma criatura 
sobrenatural, metade humana metade marinha – a ponto de, quando Ursula Andress 
acabava de sair da água, eu não conseguir entender como seu corpo não rematava 
numa cauda de sereia sinuosa e brilhante, coberta de escamas irisadas –, que parece 
dar à luz a espécie a que pertence, uma espécie composta de um único gênero, ela 
mesma, no exato momento em que emerge do oceano. [...] A cena, além de excitante, é 
menos estúpida do que parece; é erótica porque o que escolhe pôr em cena, em vez de 
uma consumação sexual, é o nascimento de um objeto de desejo único e mítico [...] para 
dois destinatários simultâneos, Bond, por um lado, e por outro meu irmão, eu e todos 
os veranistas que naquela noite fazíamos ranger as poltronas mambembes do Atlantic 
de Villa Gesell, e é política porque explora a praia como cenário vagamente colonial, 
zona-limite de invasão e de resistência, no exato momento em que a expansão colonial 
começa a se vestir com a roupa de uma nova, hedonista e francamente bondiana forma 

de ubiquidade: o turismo.” (Pauls, 2013, p. 47) 

 O que explica que essas imagens midiáticas insistentemente 
evocadas no texto não sejam reproduzidas, e somente sejam convocadas 
para compor o livro essas pequenas fotografias que parecem retiradas de um 
álbum de família (fotografias que, aliás, nunca são mencionadas diretamente 
na narrativa)? Em A vida descalço, parece possível dizer que o que chama a 
atenção, sobretudo, são as imagens que não estão lá, ou, antes, a ausência 
de certas imagens: aquelas que mostrariam o povoado de Villa Gesell, com 
sua arquitetura alpina, de influência centro-europeia, suas casas de chá 
e docerias, sobre as quais, com a ampliação do turismo e a especulação 
imobiliária, avançavam as lojas de roupa, os bares, as lanchonetes, as 
lojinhas de artesanato; ou as imagens da praia no inverno, para onde o 
narrador afirma que, já adulto, dirigia-se menos para “aproveitar” as férias 
do que para atualizar um certo imaginário literário e intelectual dessa praia 
“séria”, “desterrada do verão” (Pauls, 2013, p.71); ou ainda as imagens da 
praia mostradas nos semanários de atualidades, aquelas que a indústria 
midiática explora a cada ano, e que levam o narrador a afirmar que a praia e 
o verão seriam “os dois primeiros objetos inventados pela imprensa” (Pauls, 
2013, p.59) de que ele tem consciência; ou, sobretudo, aquelas imagens 
que, oriundas do cinema ou da TV, atravessam a memória do narrador e, 
também, todo o livro.
 A explicação para a ausência de reproduções dessas imagens no 
livro (muito embora, na edição brasileira, à maneira de todos os livros do 
autor publicados na coleção, tenham sido acrescentadas, antes e depois do 
texto, como parte do aparato paratextual, imagens referidas na narrativa, 
como a de Ursulla Andress no filme de Bond e um fotograma da célebre 
cena do beijo na praia em A um passo da eternidade) pode possivelmente 
ser encontrada na postulação de um certo “regime de significação” da praia 
– uma relação determinada da praia com as imagens que faz com que ela 
ao mesmo tempo lhes seja receptiva e resistente. O texto que abre A vida 
descalço, e que se apresenta como uma reflexão sobre por que se sonha 
tanto na praia, formula do seguinte modo essa relação equívoca entre a 
praia e a imagem, que será retomada em outros momentos do livro:
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Por que se sonha tanto na praia? Em Cabo Polonio, imagino, para 
compensar os efeitos de certa síndrome de abstinência. O lugar não tem 
luz elétrica – não tem cinema, televisão, não tem computadores [...]. Em 
outras palavras: sonha-se muito porque a praia é um território livre de 
imagens. Todo seu sex appeal – e também sua invejável capacidade de 
alienar – repousa nessa espécie de castidade icônica, que as paisagens 
marítimas só compartilham, creio, com um de seus dois precursores 
naturais: os desertos. [...] A areia e o mar toleram mal a atualidade das 
imagens, não sua potência; diferentemente de paisagens como a selva ou 
a montanha, cujas nervuras e detalhes, de uma dramaticidade flagrante, 
sempre saltam à vista, têm uma textura homogênea, neutra, como de 
suportes ou superfícies, resistente a qualquer impulso de figurar, mas, ao 
mesmo tempo, incrivelmente fértil na hora de inspirar figurações. 
(Pauls, 2013, p. 8-9)

 A praia surge assim como uma questão de superfície: a areia, o 
mar e o céu – com sua “textura homogênea, neutra, como de suportes 
ou superfícies, resistente a qualquer impulso de figurar, mas, ao mesmo 
tempo, incrivelmente fértil na hora de inspirar figurações” – são como telas, 
espaços projetivos, superfícies lisas que convidam (e resistem) à projeção 
das imagens. Fala-se da praia, mas podia-se muito bem estar falando da 
página: página em branco, suporte ou superfície que recebe as imagens (e a 
elas resiste).
 O que se diz do espaço da praia parece de certa forma ecoar no 
modo como, no livro, se dispõem as fotografias, sempre sozinhas na página, 
com um grande espaço em branco a seu redor. Às vezes, quando o texto 
termina numa página ímpar, nem mesmo há texto na página ao lado das 
imagens, as quais por sua vez ocupam sempre as páginas ímpares. Esse 
aspecto é ainda mais ressaltado na edição argentina, em que as imagens são 
reproduzidas em tamanho bem menor do que na edição brasileira (e com 
qualidade inferior). A sensação de amplidão e lisura do espaço, presente na 
maior parte das fotos (a única foto tirada num lugar fechado é a última), é 
reforçada por essa grande margem, pelo vazio da página branca que entorna 
cada uma das imagens.

 A ideia da praia como tela reaparece quando, no segundo texto 
do livro, narra-se a primeira experiência do menino num cinema drive-in 
em Villa Gesell. A ansiedade e a expectativa do menino são substituídas 
pela decepção diante da “evidência instantânea” de que “o espetáculo, o 
verdadeiro, o único que o mundo da praia não rejeitava [...] era o da tela 
em branco, espécie de cinema virgem, passivo, que não fascinava pelo que 
irradiava, e sim por todas as imagens que era capaz de suscitar” (Pauls, 
2013, p.13). A mesma ideia ressurge com insistência ao longo do livro, com 
a identificação de um “parentesco profundo que une a insipidez visual da 
areia a qualquer superfície projetiva – tela em branco, papel, lençol, teto, 
abóbada onírica” (Pauls, 2013, p.18).

 Livro de memórias de veraneio, ensaio cultural sobre a mitologia 
da praia, percurso histórico sobre as condições e transformações da ideia 
de balneário, A vida descalço revela-se, sobretudo, uma espécie de tratado 
semiológico sobre a praia, em que se investigam as especificidades de seu 
“regime de significação” (Pauls, 2013, p.27).
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 Assim, investiga-se, por exemplo, a relação entre a praia – único 
espaço público em que a nudez quase completa não é nem exceção nem 
transgressão – e o corpo – o complexo, e variável ao longo da história, 
“cruzamento entre a areia e a carne” (Pauls, 2013, p.36). Apesar dessa aliança 
entre a praia e o corpo, o narrador afirma não subscrever as mitologias 
eróticas da praia: “[...] convencido desde muito cedo [...] de que o desejo 
sexual não tem nada a ver com a natureza, nem com a minha, qualquer que 
seja, nem com a do mundo, e, por outro lado, absolutamente tudo a ver com 
a cultura” (Pauls, 2013, p.43), o narrador rejeita a associação entre praia 
– que ele relaciona a “desconforto, aspereza, hostilidade, interferência” 
(Pauls, 2013, p. 45) – e erotismo. A praia, para ele, só é erótica “quando 
fica para trás”, quando a noite ou a chuva obrigam o veranista a afastar-se 
dela; ou seja, ela só é erótica no espaço contíguo do povoado ou da cidade 
de praia, “quando algum emissário da civilização, chame-se parede, teto, 
cama, banco de carro, chuveiro, roupa, introduz uma divergência e ‘corta’ 
de algum modo a homogeneidade um pouco despótica da natureza” (Pauls, 
2013, p.51).
 A praia é também uma questão de pele: “Filho de uma geração que 
adorou e adora o sol a extremos delirantes, a ponto de fazer do bronzeado 
o emblema de distinção e de classe que os ingleses do século XVIII só 
reconheciam na palidez, aprendi muito rápido que na praia o sujeito ia 
respirar ar puro, tomar banho de mar, caminhar, brincar, praticar esportes, 
relaxar, mas principalmente se queimar [...]” (Pauls, 2013, p. 84). A relação 
entre a pele e o sol, diz o narrador, “decide o classicismo (e o racismo) que 
impera na praia” (Pauls, 2013, p. 85). Numa das seções do livro, ele descreve 
as diferentes formas que a sua relação com o sol assumiu ao longo da vida 
(“a alegre carbonização”, “a indiferença adolescente”, “a prudência”, “o 
escrupuloso management solar”, “a contestação”, “a resignação”). Se a praia 
é tela, suporte ou superfície, também o é a pele: superfície de inscrição em 
que o sol depõe suas marcas (o bronzeamento, diz Dubois, é talvez um dos 
processos mais próximos da fotografia3).

3  “Para permanecer na categoria dos índices, talvez um dos processos mais próximos da 
fotografia (uma das suas melhores metáforas?) seria o bronzeamento dos corpos, essa 
exposição da pele (superfície pelo menos tão sensível quanto a emulsão: problema de 
película) à ação dos raios solares que vêm ali depor sua marca dolorosa, avermelhada 
e depois mais escura, às vezes reservando em certos locais da anatomia zonas brancas, 
virgens, vestígios em negativo de algo que esteve ali e se interpôs na exposição”. (Dubois, 
1993, p.61)

 A praia – “esse umbral onde têm lugar todos desembarques” – é 
também o lugar onde os inimigos se confrontam, “teatro de violência e 
campo de batalha” (Pauls, 2013, p.36). E entre essa praia da guerra e a praia 
do prazer e do turismo, revela o narrador, “talvez haja mais afinidades ou 
empréstimos do que estamos dispostos a reconhecer” (Pauls, 2013, p.37) 
–como demonstram Lena Lencek e Gideon Bosker, que afirmam que o 
desembarque aliado na Normandia em 1944 só foi possível devido à tradição 
turística da praia4.

O aspecto midiático da praia, sua afinidade com o regime da 
imagem, que faz com que ela seja um cenário muito mais frequente no 
cinema do que na literatura, tem como contrapartida, diz o narrador, seu 
“descrédito intelectual”: “nada mais dissonante, para a imaginação popular, 
do que a ideia de um intelectual em traje de banho, sentado numa cadeira 
de vime [...]” (Pauls, 2013, p.67). Para “redimir a praia, habitá-la como 
objeto do pensamento e devolver-lhe alguma respeitabilidade intelectual, 
é preciso aplacar toda sua potência maníaca, ou seja, é preciso deprimi-la. 
E para isso é preciso deportá-la não no espaço, mas no tempo, e extirpá-la 
do verão, o habitat que lhe dá brilho mas que a condena, também, a uma 
espécie de estupidez inevitável” (Pauls, 2013, p.69). É essa praia fora de 
temporada, esvaziada da horda de turistas, quando o verão é nela apenas 
um espectro, um fantasma, que o narrador irá buscar em sucessivas viagens, 
em companhia de uma mulher (essa praia invernal é também, revela o 
narrador, apreendida a partir do cinema, em especial do filme Julia, de Fred 
Zinnemann).
 É também uma praia “deportada” no tempo que o narrador de Os 
emigrantes, do alemão W.G. Sebald, vai encontrar em Deauville, ao viajar 
para “esse balneário outrora legendário” em meados de setembro de 1991, 
portanto já ao final do verão, quando “a estação terminara havia muito, e 

4  “Como não havia levantamentos diretos do terreno – só tomadas aéreas oblíquas, 
mapas velhos, cartas marítimas desatualizadas –, os aliados avaliaram a topografia do 
desembarque através de velhos cartões-postais e das fotografias que celebravam mais 
de um século de despreocupação hedonista ou de aspirações saudáveis, quando os 
viajantes acorriam em massa às águas do Canal para combater o tédio ou as penúrias 
físicas. Com a necessária discrição, a BBC cuidou de solicitar e coletar esse arquivo de 
estampas frívolas que, lidas pelos olhos apropriados, proporcionaram a informação 
topográfica que permitiria a invasão”. (Pauls, 2013, p.37-38)
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mesmo o Festival du Cinéma Américain, com que se pretendia estender um 
pouco os meses mais lucrativos de verão, já chegara ao fim” (Sebald, 2009, 
p.118). Deauville encontra-se então duplamente “deportada” no tempo: 
porque, tendo a temporada chegado ao fim, o narrador encontra “quase 
tudo fechado” (Sebald, 2009, p.119), e também porque o balneário, como o 
narrador sebaldiano, com sua aguda percepção para o declínio, a destruição 
e a decadência, logo nota, “tal como todos os outros lugares que se visitam 
hoje, não importa em qual país ou continente, estava irremediavelmente 
corrompido e arruinado pelo tráfego, pelo comércio lojista e pela sede 
incansável de destruição” (Sebald, 2009, p.118). Curiosamente, o que o 
narrador nos conta de sua estada em Deauville, confirmando a constatação, 
que abre A vida descalço, de que na praia se sonha muito, é, justamente, 
um sonho: um longo e complexo sonho com um tempo passado (o verão 
de 1913), quando carroças e coches enchiam as ruas do balneário, em que 
o narrador encontra seu tio-avô Ambros e também Cosmo, “calados, como 
os mortos costumam estar em nossos sonhos” (Sebald, 2009, p.124). Ao 
despertar, o narrador dirige-se à janela de seu quarto de hotel e constata 
que “a manhã rompia as barras. A praia ainda se mesclava sem cor ao mar 
e o mar ao céu” (Sebald, 2009, p.128) – indistinguíveis, parecendo feitos de 
um mesmo material, a praia, o mar e o céu mostram-se aqui também em 
sua textura neutra, de suporte ou superfície, propícia a suscitar e receber as 
imagens dos sonhos.

*

 A vida descalço é, assim, em grande medida, um livro sobre 
as imagens da praia – seu imaginário, sua mitologia –, tanto históricas e 
culturais quanto pessoais, e também sobre a relação da praia com as imagens 
– a lógica de sua visibilidade, seu “regime de significação”. Nesse livro tão 
ocupado com as imagens, será aleatória a relação entre as fotografias e os 
textos que as sucedem ou precedem? A imagem da página 41 da edição 
brasileira, que mostra dois meninos de pé no que parece ser uma duna, 
com as mãos no pescoço um do outro, adquire uma clara alusão à violência 
pelo fato de suceder um texto em que o narrador se pergunta como era 
possível que o amontoado de corpos reunidos em uma proximidade quase 
promíscua não desbaratasse em uma orgia selvagem ou em uma explosão 

de violência letal. Trata-se, aliás, da primeira foto em dupla que aparece no 
livro, e talvez não seja casual que ela surja logo após uma discussão sobre 
o caráter sempre grupal, coletivo, da praia. Mais adiante, a foto do menino 
com o polegar em riste, num gesto afirmativo, pode ser tomada como uma 
resposta para a pergunta que encerra o texto que a precede: “Mas éramos 
felizes?” (Pauls, 2013, p.77).

 Esses sentidos, produzidos pela junção do texto com a imagem, 
existem, porém, apenas a posteriori, isto é, derivam de um esforço de 
organização do texto, revelando, mais uma vez, o jogo de tempos – o tempo 
em que as imagens foram feitas e aquele em que elas são arranjadas no 
espaço da página – que marca a empresa autobiográfica. Mas o caráter 
extremamente fluido, duvidoso, dessas associações, que a mera vizinhança 
do texto e da imagem convida a estabelecer, indica que, como diz o narrador 
sobre o cinema rohmeriano, no qual “a praia só é permeável ao erotismo na 
medida em que impede que o desejo se fixe numa posição sedentária e o 
condena a não ceder, a seguir sempre adiante, a peregrinar sem descanso” 
(Pauls, 2013, p.49), o sentido dessas imagens também não se fixa: a imagem, 
como a praia, é um “espaço hipercondutor por excelência”, um “puro espaço 
de circulação” (Pauls, 2013, p.49).
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 Só uma imagem parece estabelecer com o texto uma relação mais 
estável: a última, única entre todas que mostra o menino num espaço fechado, 
numa cama meio desarrumada, coberto até a altura do peito, olhando para 
um ponto indefinido fora do quadro (uma pessoa? uma janela?).

 Após falar sobre o seu “quase franciscano fetiche de praia” (Pauls, 
2013, p.87) – os pés queimados, o toque da planta dos pés sobre a madeira 
seca –, o narrador se pergunta, no penúltimo texto do livro: “Mas qual é 
minha cena?” (Pauls, 2013, p.88). Essa cena, que o texto final se encarrega 
de narrar, é uma cena de leitura. O menino, aos dez ou onze anos, de férias 
na praia, é obrigado a renunciar ao passeio e a ficar sozinho em casa por 
causa de uma gripe. Descobre, então, o prazer da leitura:

Pensa em tudo o que não vai viver, e enquanto aproxima o copo de suco e 
se acomoda na cama e abre o livro, percebe quase com escândalo que não 
está triste, que gosta da escuridão, que os tênues raios luminosos do dia 
que se infiltram pela persiana são mais belos que o dia, que não precisa 
de nada nem de ninguém, que pode meter os pés até o fundo sem que 
a cama desarrume, que esse volumezinho que descobre escondido no 
bolso do pijama é o chiclete de morango que pensava ter perdido e que 
o livro que acaba de abrir e que já fecha sua armadilha sobre ele, uma 
armadilha que nunca mais voltará a se abrir, é, como demonstrarão as 
quatro horas ininterruptas que passará com ele, nele, tão longe de tudo 

que a febre, a garganta avermelhada e a dor nos músculos lhe parecerão 
contratempos vividos por outro, noutro país e noutra época, e seus pais e 
irmãos e amigos e o mundo em geral, alvo, antes, de sua inveja e de seu 
ódio, porque podiam fazer tudo o que lhe estava proibido, irão diminuir, 
perder definição, cor, movimento, até se transformarem em pálidos 
mortais – que esse livro é o outro lugar que tem a forma da felicidade 
perfeita, e que, como escreveu alguém que ele lerá vinte anos mais tarde, 
quando já não estiver circunstancial mas cronicamente doente, tanto que 
só será capaz de fazer a única coisa que quer fazer, queimar os olhos 
lendo, talvez não tenha havido dias em nossa infância mais plenamente 
vividos do que aqueles que passamos com o livro pelo qual mais tarde, 
uma vez que o tenhamos esquecido, estaremos dispostos a sacrificar 
tudo. (Pauls, 2013, p.92)

 A cena sem dúvida se reveste de uma dimensão iniciática: a 
descoberta dos livros e da leitura é o estabelecimento de uma ligação 
indissolúvel, que sela um destino. A cena desvela a descoberta da leitura 
como uma questão de solidão, de renúncia, mas, também, de luz, e de 
mediação: o menino descobre “que os tênues raios luminosos do dia que 
se infiltram pela persiana são mais belos que o dia”. O livro se fecha sobre o 
menino como “uma armadilha que nunca mais voltará a se abrir”; a doença 
é aqui prenúncio de outra, mais definitiva: a doença da literatura.
 Sylvia Molloy, em Vale o escrito, estuda as cenas de leitura – que 
podem ser acompanhadas de uma cena de escrita – nas reminiscências 
de infância narradas em relatos autobiográficos de escritores hispano-
americanos. Entre as várias formas que as referências a livros assumem na 
autobiografia, a autora destaca a representação da “cena primária textual” 
(Molloy, 2003, p.33) na infância: “O encontro do sujeito com o livro é crucial: 
o ato de ler é frequentemente dramatizado, evocado em uma particular cena 
de infância que subitamente confere sentido a toda a vida” (Molloy, 2003, 
p.33). Segundo Molloy, essas cenas de leitura – que não necessariamente 
correspondem ao primeiro contato com o livro5  – funcionam, no contexto 
hispano-americano, não apenas como indício da futura carreira nas 

5  “A cena de leitura não corresponde necessariamente ao primeiro livro lido na infância. 
A experiência envolve um reconhecimento da leitura que é qualitativamente diferente 
da leitura praticada anteriormente: um livro – o Livro dos Começos – subitamente se 
destaca sobre muitos outros.” (Molloy, 2003, p.34) 
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letras, mas também como índice de dependência cultural, lembrando a 
ascendência da cultura europeia sobre o imaginário local – o livro, nessas 
cenas epifânicas de descoberta e iniciação, é quase sempre o livro europeu 
(o “saque ao arquivo europeu” e a “distorção criadora” (Molloy, 2003, p.31) 
que a literatura hispano-americana opera sobre o livro europeu, relido e 
reescrito em outro contexto, são um aspecto central da argumentação da 
autora). Comentando, por exemplo, a atração de Victoria Ocampo, quando 
criança, pelo Télémaque, de Fénelon, Molloy nota que “não deixa de ser 
irônico que um livro escrito para a educação do Delfim de França despertasse 
tanto entusiasmo nas nurseries das repúblicas hispano-americanas” (Molloy, 
2003, p.34, nota 9).
 Nesse aspecto é interessante que, em A vida descalço, os livros que 
o narrador conta ter comprado em Villa Gesell, os primeiros que ele teria 
escolhido por conta própria, sejam livros do argentino Julio Cortázar – “[...] 
os primeiros livros que eu mesmo escolhi, Final de jogo, Todos os fogos o 
fogo, Os prêmios, que selaram para sempre uma caprichosa aliança entre 
Cortázar e a praia” (Pauls, 2013, p.21) –, o que, podemos supor, dá mostras 
de um deslocamento em relação aos relatos analisados por Molloy. Na cena 
de leitura narrada no último texto do livro, não se diz qual é afinal esse livro 
que fecha sobre o menino sua armadilha, que jamais voltará a se abrir; no 
entanto, encontramos aí uma referência não explicitada ao Proust de Sobre 
a leitura: “[...] como escreveu alguém que ele lerá vinte anos mais tarde, [...] 
talvez não tenha havido dias em nossa infância mais plenamente vividos do 
que aqueles que passamos com o livro pelo qual mais tarde, uma vez que 
o tenhamos esquecido, estaremos dispostos a sacrificar tudo” (Pauls, 2013, 
p.92). A citação aparece sem aspas, e também ligeiramente distorcida por 
um acréscimo final, que não se encontra no texto proustiano6  – reforçando, 
assim, o aspecto de esquecimento com que a frase (e o livro) se encerra.

6   O trecho de Proust, parágrafo de abertura de Sobre a leitura, originalmente um 
prefácio escrito pelo autor em 1905 para sua tradução do livro Sésame et les Lys, de 
John Ruskin, é o seguinte: “Talvez não haja na nossa infância dias que tenhamos vivido 
tão plenamente como aqueles que pensamos ter deixado passar sem vivê-los, aqueles 
que passamos na companhia de um livro preferido.” (Proust, 1989, p.9) 

A cena narrada por Pauls é, claro, uma cena de iniciação; parece-me, no 
entanto, que não é necessário pensá-la como uma espécie de antevisão, 
de tomada da infância como momento antecipatório da vida adulta, o que 
equivaleria a uma tentativa, muito comum nas autobiografias, de dar à vida 
um “sentido”, apresentando-a como conjunto coerente e orientado7.1O 
olhar adulto que se detém sobre essa imagem da infância e procura captar 
a configuração por meio da qual, como um eco, o passado se mostra ao 
presente, é aqui assumidamente retrospectivo (poderíamos dizer que não é 
a descoberta, na infância, do prazer da leitura que conduz o narrador a uma 
vida dedicada aos livros e à escrita, mas, ao contrário, é por ter dedicado 
sua vida aos livros e à escrita que o narrador adulto pode recolher, das 
várias imagens da infância, justamente aquela). A cena se converte em cena 
iniciática por um efeito assumidamente retroativo. A menção a Proust é 
nesse aspecto significativa. É o autor que ele só lerá vinte anos depois que 
fornece ao narrador a chave para entender a cena da infância.
 Parece significativo, ainda, que essa cena de iniciação, que narra 
a descoberta da leitura e a entrada irreversível no mundo das letras, seja 
aquela escolhida para encerrar o livro. No Roland Barthes por Roland 
Barthes, o álbum fotográfico que abre o livro se detém com a entrada na 
vida adulta, a partir da qual um outro imaginário se instala: o do texto. “Não 
há biografia”, diz Barthes, “a não ser a da vida improdutiva” (Barthes, 1977, 
p.14). A “vida improdutiva” é a da infância e a da juventude, o período que 
precede a entrada no trabalho (na escrita). Em A vida descalço, as imagens 
também (na verdade, de forma mais rigorosa do que no Roland Barthes 
por Roland Barthes, que não segue estritamente o preceito apresentado no 
texto introdutório, já que incorpora algumas imagens do Barthes adulto) 
se restringem à infância; não há nenhuma fotografia da juventude ou da 
vida adulta. A praia, emblema maior da “vida improdutiva” – as férias, a 
“vacância”, a extrema disponibilidade –, já está aqui atravessada pela escrita 
e pelas referências culturais, em especial pelo cinema. O narrador conta que 
foi com o filme Julia, que assistiu quando era ainda um aspirante a escritor 
pronto a mimetizar “qualquer protocolo mais ou menos convincente que 

7  Molloy, comentando o silêncio expressivo da autobiografia hispano-americana do 
século XIX no que se refere à infância, afirma que, nesses textos, “quando as referências 
à infância aparecem, ou são vistas prolepticamente, como antevendo as aquisições do 
adulto, ou são usadas por seu valor documental”. (Molloy, 2003, p.21) 
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me permitisse forjar uma personalidade literária” (Pauls, 2013, p.71), que 
ele aprendeu a idolatrar a praia no inverno. É essa praia atravessada por 
um imaginário literário e intelectual, forjada a partir de uma imagem de 
cinema, que o escritor passará a buscar (como o “escritor de férias” a que 
Barthes se refere em suas Mitologias, “possuído por um deus interior 
tirano, que fala a todo momento sem se importunar com as férias de seu 
médium. Os escritores estão em férias mas a Musa está desperta e produz 
ininterruptamente” – Barthes, 2001, p.24).
 A cena que encerra o livro é, assim, ao mesmo tempo, aquela que 
o fundamenta e justifica, a cena de entrada no mundo dos livros. Molloy 
afirma que a cena de leitura da infância ou da juventude do autobiógrafo, 
ainda que tenha sido “originalmente feita como um truque realista, 
destinado a dar verossimilhança (e, em retrospecto, uma pequena porção 
de glória precoce) a uma história de escritor”, funciona, sobretudo, “como 
uma estratégia autorreflexiva que confirma a natureza textual do exercício 
autobiográfico, lembrando-nos do livro por trás dele” (Molloy, 2003, p.38). 
Esse livro que, num dia de doença em que o menino se vê obrigado a 
renunciar à praia, fecha sobre ele a sua armadilha, está aí para nos lembrar 
dessa outra armadilha que se fecha agora sobre nós.
 As fotografias presentes em A vida descalço, em sua relação com 
o texto, expõem a importância das imagens na construção da memória, o 
caráter sempre mediado (e talvez cada vez mais midiático) da recordação, 
o trabalho conjunto da lembrança e do pensamento na construção de um 
relato sempre retrospectivo. Elas abrem, ainda, no jogo entre a praia, a 
pele e a página, um espaço de reflexão sobre as condições e os impasses do 
autobiográfico, dando a ver um corpo que é e não é o do autor, ao mesmo 
tempo fazendo presente e afastando a figura autoral. Elas nos recordam, 
ainda, do gesto de montagem e organização que está por trás de todo 
exercício biográfico, tornando-nos assim cientes do próprio livro – esse 
“outro lugar” das palavras e das imagens.
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