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“Nana neném 

Que a cuca vem pegar 

Papai foi pra roça 

Mamãe foi trabalhar” 

 
(Canção de ninar) 

 
 
 
 
 

 
 
 



YAMADA, Marina Oliveira. A mãe e a babá – Um estudo das personagens 
principais de Canção de Ninar. 2019. 48 folhas. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Graduação em Letras Francês - Língua e Cultura Francesas) – Centro de Letras e 
Ciências Humanas, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2019. 

RESUMO 

Uma boa personagem pode ser o grande trunfo de um romance. Graças a um bom 
trabalho de caracterização, construção e desenvolvimento, os personagens são 
capazes de tornar a obra interessante, para além de seu plot principal. Inspirando-se 
em um caso real, Leïla Slimani escreveu Canção de ninar, que se mostra um excelente 
exemplo de romance com personagens singulares. Na obra em questão, a babá, uma 
das personagens principais, assassina as duas crianças de quem tomava e, ao longo 
da leitura, percebe-se que muito mais que entender as razões que levaram a 
personagem a cometer o crime, o interessante é acompanhar o seu desenvolvimento 
ao longo da trama, tanto individualmente, como observando suas relações com as 
demais personagens. O mesmo princípio vale para a mãe das crianças, a outra 
personagem principal, que também será examinada no presente estudo. Tendo isso 
em vista, neste trabalho será feita uma análise dessas duas personagens do romance, 
visando, além de estuda-las e mostrar a importância de personagens bem 
construídas, apresentar a obra à comunidade acadêmica, uma vez que, tanto a autora 
quanto o romance, ainda não foram estudados no âmbito acadêmico nacional. 
 
Palavras-chave: Personagem. Literatura. Ficção. Leïla Slmani. Canção de ninar. 
 



 
 

YAMADA, Marina Oliveira. The mother and the nanny – A study on the main 
characters of Lullaby. 2019. 48 folhas. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação 
em Letras Francês - Língua e Cultura Francesas) – Centro de Letras e Ciências 
Humanas, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2019. 

ABSTRACT 

A good character can be the great asset of a novel. Due to a good work of 
characterization, construction and development, the characters are able to make a 
work of fiction interesting beyond its main plot. Inspired by a real case, Leïla Slimani 
wrote Lullaby, a novel that shows itself as an excellent example of a story with singular 
characters. In the novel in question, the nanny, one of the main characters, murders 
the two children she was supposed to take care of and throughout the reading, it is 
clear that much more than understanding the reasons that led her to commit the crime, 
the interesting point is following the character’s development along the story, both 
individually and observing her relationship with the other characters. The same 
principal holds true for the children’s mother, the other main character, who will also 
be studied in this paper. With this in mind, in this paper, an analysis of these two 
characters will be made, which aims, in addition to studying them and showing the 
importance of well-constructed characters, to present the novel to the academic 
community, since both the author and novel, have not yet been studied at the national 
academic level. 
 
Key words: Character. Literature. Fiction. Leïla Slimani. Lullaby.  



 
 

YAMADA, Marina Oliveira. La mère et la nounou – Une étude des personnages 
principaux de Chanson Douce. 2019. 48 folhas. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Graduação em Letras Francês - Língua e Cultura Francesas) – Centro de Letras e 
Ciências Humanas, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2019. 

RÉSUMÉ 
 
 
 
Un bon personnage peut être le grand atout d'un roman. Grâce à un bon travail de 
caractérisation, de construction et de développement, les personnages sont en 
mesure de rendre l’œuvre intéressante au-delà de son intrigue principale. S'appuyant 
sur un cas réel, Leïla Slimani a écrit Chanson douce, un roman qui se montre un 
excellent exemple de roman avec personnages singuliers. Dans l’œuvre en question, 
la nounou, l’un des personnages principaux, assassine les deux enfants qu’elle a pris 
soin et tout au long de la lecture, il est clair que bien plus que de comprendre les 
raisons qui l’ont amenée à commettre le crime, l’intéressant est de suivre son 
développement au long de l'intrigue, à la fois individuellement et en observant les 
relations avec d'autres personnages. Le même principe s'applique à la mère des 
enfants, l'autre personnage principal, qui sera également étudiée dans ce travail. C’est 
dans cet esprit que dans ce travail sera fait l’analyse de ces deux personnages du 
roman, qui vise, en plus de les étudier et de montrer l’importance de personnages bien 
construits, présenter le roman à la communauté universitaire, une fois que l’auteur et 
le roman n’ayant pas encore été étudiés sur la scène universitaire nationale. 
 
Mots clés : Personnage. Littérature. Fiction. Leïla Slimani. Chanson douce.  
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1 INTRODUÇÃO  
 

Não há história sem personagem. Seja a personagem baseada total 

ou apenas ligeiramente em uma pessoa real, seja um animal doméstico ou mitológico 

ou um ente inteiramente ficcional, fruto da imaginação de quem escreve, fato é que 

em toda narrativa há seres que, embora fictícios, são capazes de nos despertar as 

mais variadas reações. Nos simpatizamos, amamos, odiamos, torcemos, ficamos com 

raiva, nos sentimos inconformados, questionamos suas razões e seus motivos, nos 

incomodamos. Tais sentimentos, de identificação ou repulsa acometem o leitor, pois 

esses tomam o componente da história, ou seja, o personagem, por um ser real.  

Para Franco Junior:  

 
A personagem é um dos principais elementos constitutivos da 
narrativa. É sobre ela que recai, normalmente, a maior atenção 
dispensada pelo leitor, dada a ilusão da semelhança que tal elemento 
cria com a noção de pessoa. O que é uma personagem? Um ser 
constituído por meio de signos verbais, no caso do texto escrito, e de 
signos verbi-voco-visuais, no caso de textos com natureza híbrida 
como as peças de teatro, os filmes, as novelas de televisão, etc. As 
personagens são, portanto, representações dos seres que 
movimentam a narrativa por meio de suas ações e/ou estados. 
(FRANCO JUNIOR, 2009, p. 38, grifos do autor) 

 
Assim sendo, um grande trunfo de um autor é saber construir suas 

personagens. Seger (2006, p. 9) diz que grandes personagens são essenciais para 

uma obra de ficção. 

 Um pertinente exemplo é Rocambole, protagonista da série de livros 

de Pierre Alexis Ponson du Terrail, que aparece pela primeira vez em 1857. 

Originalmente publicadas no jornal La Patrie, as aventuras do personagem fizeram 

tamanho sucesso que o público se deslocava até a redação a fim de saber quais 

seriam os próximos passos e enviava cartas à publicação expondo opiniões sobre a 

trama e seus componentes, chegando a interferir no rumo da escrita da história. 

Como explica Borges (2016, p. 21) em sua dissertação sobre o 

personagem que “antes que os jornais fossem distribuídos nas ruas, alguns leitores 

se dirigiam até o escritório de redação do jornal [La Patrie] para saber o que iria 

acontecer no próximo episódio, pois não aguentavam esperar até o dia seguinte” e 

que uma das características do autor era “permitir que a opinião dos leitores, que 

enviavam cartas aos editores dos jornais expondo suas opiniões críticas sobre o 
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enredo, interferissem no andamento dos romances”. (BORGES, 2016, p. 21). 

Esclarece ainda que ao realizar sua pesquisa sobre a vida do autor 

descobriu que o adjetivo “rocambolesco” teve origem no personagem: “descobri que 

o adjetivo “rocambolesco”, sinônimo de história cheia de peripécias, improvisos e 

inverossimilhanças, surgiu em virtude de seu romance denominado Rocambole.” 

(BORGES, 2016, p. 16-17). 

Tal movimento, de um termo advir da literatura acontece também com 

outra importante obra literária francesa, A Mulher de trinta anos (1842), de Honoré de 

Balzac. No romance, Julie de Chatillonest (ou Júlia, em algumas traduções brasileiras) 

é a referida mulher do título, personagem cuja vida será acompanhada e que, ao 

chegar à terceira década de vida começa a levantar alguns questionamentos.  

Explica Souza (2016, p. 2) que “para Julie, a chegada aos trinta anos 

de idade estava assentada em seus questionamentos” e que “o título do romance 

corrobora o momento da personagem que, aos trinta anos, casada, mãe e insatisfeita, 

começa a questionar as diferenças entre homens e mulheres na sociedade.” (SOUZA, 

2017, p. 5618). 

Tamanha foi a relevância da obra e da questão dos trinta anos que 

surgiu um novo termo para designar mulheres com tal idade, o adjetivo “balzaquiana”. 

No artigo de Beretta e Casteliano (2013), sobre termos provenientes da literatura 

clássica, as autoras informam que o lexema é:  

 
aplicado às mulheres que estão na faixa dos trinta anos, porque além 
de designar aquilo que é relativo ao escritor francês Honoré de Balzac 
(1799-1850) ou à sua obra, aplica-se para qualificar mulher na casa 
dos trinta anos, expressão cunhada após a publicação de La femme 
de trente ans.” (BERETTA; CASTELIANO, 2013, n. p.) 
 

Uma consulta no dicionário Michaelis online pelo adjetivo 

“balzaquiana”, resulta em: “Que ou aquela que tem entre 30 e 40 anos, em alusão ao 

romance A Mulher de Trinta Anos, de Honoré de Balzac; balzaca.” (BALZAQUIANA, 

2019). 

Ao analisar-se os exemplos acima, é possível ver como uma boa 

personagem realmente desperta variadas reações, seja cativando o público ao ponto 

de esse querer intervir nos rumos da narrativa, seja tornando-se termos e adjetivos e 

isso se dá tamanha a importância e singularidade de tais personagens. 

Nesse sentido, Canção de ninar (2018) da franco-marroquina Leïla 
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Slimani se apresenta como um interessante exemplo de narrativa com personagens 

que, embora (ainda) não tenham gerado um novo termo, são absolutamente 

singulares.  

Traduzido para 18 línguas, foi o livro francófono mais lido em 2016, 

ano de sua publicação francesa (título original Chanson douce), segundo o L’Express-

RTL e o vencedor, no mesmo ano, do mais importante prêmio literário francês, o 

Goncourt. 

O romance ficou popularmente conhecido como o livro no qual a babá 

mata as crianças, mas engana-se aquele que nunca tendo ouvido falar da obra, possa 

pensar que tal informação se trate de um spoiler. Ao contrário: a morte das crianças é 

um fato consumado logo no primeiro parágrafo: 
 

O bebê está morto. Bastaram alguns segundos. O médico assegurou 
que ele não tinha sofrido. Estenderam-no em uma capa cinza e 
fecharam o zíper sobre o corpo desarticulado que boiava em meio aos 
brinquedos. A menina, por sua vez, ainda estava viva quando o 
socorro chegou. (SLIMANI, 2018, p. 9, grifos nossos) 
 

A história é baseada em um caso real, o da babá Yoselin Ortega, de 

origem dominicana que, em 2012, então com 50 anos, no dia 25 de outubro de 2012, 

matou, esfaqueadas, as duas crianças, um menino de dois anos e uma menina de 

seis, de quem tomava conta, em Nova Iorque, num apartamento no Upper West Side, 

perto do Central Park, região nobre da cidade. Após matar as crianças, Ortega tentou 

o suicídio e entrou em coma. 

De acordo com a reportagem publicada pelo portal de notícias G1, em 

04 de novembro de 2012, após sair do coma: 

 
a babá disse aos investigadores que matou as crianças porque ficou 
com raiva da patroa depois que ela pediu que fizesse trabalhos 
domésticos. "Me pagam para cuidar das crianças, não para limpar e 
fazer trabalhos domésticos". (G1, 2012) 

 

Em entrevista concedida a José Mário Silva (2018), Slimani, ao ser 

questionada sobre a inspiração para Canção de ninar, disse que já tinha cogitado uma 

história na qual a babá fosse a personagem central, porém ainda não sabia como 

desenvolvê-la, mas que, quando viu a notícia do crime, pensou que esse era um bom 

ponto de partida. 
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Ao optar por uma narrativa que antecipa os fatos, a autora faz com 

que seu leitor, assim como ocorre em Memórias póstumas de Brás Cubas (1881), de 

Machado de Assis, Crônica de uma morte anunciada (1981), de Gabriel García 

Márquez e Quem matou Palomino Molero? (1986), de Mario Vargas Llosa, não anseie 

para saber o que aconteceu, mas sim pelo desenvolvimento dos acontecimentos. 

O romance, no entanto, não entrega na primeira página que a 

responsável pelas mortes é a babá, limitando-se a dizer, através de um narrador 

onisciente, na segunda página do capítulo, que:  

 
Também foi preciso salvar a outra. Com o mesmo profissionalismo, 
com objetividade. Ela não soube morrer. Ela só soube provocar a 
morte. Ela seccionou os dois pulsos e cravou a faca na garganta. 
Perdeu a consciência ao pé do berço. Eles a colocaram em pé, 
tomaram seu pulso e sua pressão. Eles a puseram na maca e a jovem 
estagiária comprimiu seu pescoço com a mão. (SLIMANI, 2018, p. 10) 

 

Nessa altura da narrativa, sabe-se que quem quer que possa ser “a 

outra” que matou as crianças, ela está viva e, na página seguinte, se obtém a 

confirmação de quem se trata, quando se vê que a mãe, ao voltar do trabalho mais 

cedo, pensando em fazer uma surpresa para as crianças, passa na padaria: 

 
Ela pensava em fazer uma surpresa para os pequenos. Chegando, 
passou na padaria. Comprou uma baguete, uma sobremesa para as 
crianças e um bolinho de laranja para a babá. O favorito dela. 
(SLIMANI, 2018, p. 11)  

 

No capítulo seguinte, há uma digressão: a história afasta-se da morte 

das crianças para voltar no tempo, no começo da procura do casal Massé, Myriam e 

Paul, por uma babá. O capítulo começa com o casal estabelecendo os pontos básicos 

que procuram nas candidatas e é também nesse momento que o leitor entra em 

contato com as crianças vivas, descobrindo que o bebê se chama Adam e a 

menininha, Mila. 

Ainda nesse capítulo, são apresentados alguns fatos que serão 

evocados mais à frente nessa análise, tais como a diferença de idade das crianças, 

as profissões de Myriam e Paul, alguns comportamentos do casal e as angústias de 

Myriam. 

É então no terceiro capítulo que se acompanha como foram as 

entrevistas das duas candidatas anteriores e a saga para encontrar a babá perfeita – 



 

 
 

13 

título, em tradução livre, da edição americana, The perfect nanny (2018) – até o 

momento que conhecem e se decidem por Louise, a famigerada babá. 

É a partir desse ponto, Louise entrando em cena para cuidar das 

crianças e encantando-os logo de cara – passagem que também será observada mais 

adiante – que a trama se desenrola e se assiste a como essa inserção da babá na 

vida dos Massé modifica a dinâmica familiar e quais os desdobramentos, causados 

por essa reconfiguração, em cada uma das personagens. 

As personagens femininas mais importantes da trama, Myriam e 

Louise, serão o objeto de estudo do presente trabalho, que visa observar tanto seus 

aspectos individuais, como suas relações interpessoais. 

 
1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 
É comum, como visto acima, o envolvimento do público numa determinada 

trama, principalmente naquelas em que a posição dos personagens é bem definida, quando 

há um protagonista e um antagonista, um herói, uma mocinha e um vilão ou vilã. 

Essas personagens são fruto de um importante trabalho de caracterização 

e são suas diferentes ações, funções e propósitos que causarão reações variadas no público 

e que deixarão, ao final da história, uma imagem marcante (ou não) no leitor.  

No caso das personagens de Canção de ninar vemos que o que as torna 

interessantes não é essa diferença clara, definida, mas o fato de que ambas as personagens 

são, ao mesmo tempo que diferentes, regidas por algumas características em comum.  

Assim sendo, o trabalho visa estudar os elementos das vidas de Myriam e 

Louise a fim de identificar os pontos nos quais as duas personagens divergem e convergem. 

 
1.2 JUSTIFICATIVA 

 
Canção de ninar, como já mencionado anteriormente foi um sucesso 

de público já à época de seu lançamento, em 2016, mesmo ano em que venceu o 

prêmio Goncourt.  

Editado, na França, pela prestigiosa editora Gallimard, o livro recebeu 

ainda o Grand Prix des lectrices de Elle 2017 e o Grand Prix des lycéennes de Elle 

2017 e chegou ao Brasil um ano depois, em 2018, pelo selo Tusquets, da editora 

Planeta.  
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Nesse mesmo ano, a autora já tinha vendido 600.000 exemplares 

somente na França e veio ao país para a Feira Literária de Paraty (FLIP), onde, além 

de participar de um bate-papo sobre a obra, também teve seu romance como o mais 

vendido do evento. 

Também no Brasil, Leïla Slimani participou, em São Paulo, de um 

encontro a fim de discutir o livro, no Instituto Tomie Ohtake, promovido pela editora 

Planeta em parceria com o próprio instituto, com a revista Marie Claire, a Embaixada 

da França no Brasil, a Flip, o Grupo Mulheres do Brasil e com o Institut Français do 

Brasil. 

Ainda sobre o Institut Français, é importante ressaltar que a 

publicação brasileira traz o selo do instituto e informa, à quarta página da edição, que 

“este livro, publicado no âmbito do Programa de Apoio à Publicação 2018 do Instituto 

Francês do Brasil, contou com o apoio do Ministério Francês da Europa e das 

Relações Exteriores.”. 

Lançada em 36 países, a obra foi adaptada e preparada para o teatro 

por Pauline Bayle, pela companhia Comédie Française e a encenação ficou em cartaz 

no período de 14 de março de 2019 a 28 de abril de 2019.  

O livro também teve seus direitos negociados para virar filme. A 

adaptação e direção ficaram por conta de Lucie Borleteau e a película, ainda sem 

previsão de estreia no Brasil, teve seu lançamento, na França, em 27 de novembro 

de 2019.  

Como é possível depreender, Canção de ninar é uma obra relevante, 

premiada e de sucesso na França, mas que no Brasil, com exceção de matérias na 

época do lançamento do livro e sobre a vinda da autora ao Brasil para promove-lo, 

ainda é pouco discutida. 

Uma busca por menções ao livro em âmbitos acadêmicos é infrutífera, 

não acusando resultado algum. Daí a importância, relevância e justificativa do 

desenvolvimento da presente pesquisa. 
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1.3 OBJETIVOS 

 
1.3.1 Geral 

Analisar o modo como as personagens do romance, Myriam, a mãe e 

Louise, a babá são construídas, elencando as suas características e estudando as relações 

das mesmas com os outros personagens da história. 

 

1.3.2   Específicos 
 
Buscar, através da pesquisa e do estudo das personagens do romance, 

demonstrar que personagens bem construídas, aliadas a uma boa narração, tornam uma obra 

literária relevante e interessante, mesmo (e principalmente) quando já se sabe, de antemão, 

o final da história. 

Apresentar, através do estudo das personagens, a importância e relevância 

da obra Canção de ninar ao público acadêmico brasileiro. 

 

1.4 METODOLOGIA 

 

É impossível analisar uma personagem sem antes esmiuçá-la. Assim 

sendo, na parte que cabe ao estudo das personagens, no caso deste presente 

trabalho, as personagens Myriam e Louise, primeiro elas serão apresentadas em 

capítulos separados, que mostram como elas se comportam e suas relações com os 

outros personagens da história e após esse levantamento, será apresentado um 

capítulo dedicado à relação das duas. 

Para embasar os objetivos do presente trabalho, serão utilizadas 

como base metodológica para esse estudo obras acerca da construção e análise de 

personagens e da construção e análise de narrativas, tais como: Como analisar 

narrativas (1991), de Cândida Vilares Ganho; Aspecto do romance (2005) de Edward 

Morgan Forster; Como funciona a ficção (2006) de James Wood, que abordam 

elementos da narrativa, no geral.  

No que concerne à análise personagem, foram utilizados os títulos: 

Como criar personagens inesquecíveis (2006), de Linda Seger, A personagem (2017), 

de Beth Brait; A personagem de ficção (2018) de Antonio Candido. 
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2 LEÏLA SLIMANI: uma breve apresentação 

 

Nascida em 1981, em Rabat, no Marrocos, a jornalista e escritora 

franco-marroquina Leïla Slimani cresceu em uma família privilegiada. Seu pai, 

marroquino, foi secretário de Estado e banqueiro e sua mãe, franco-argelina, é 

médica. Teve uma educação muçulmana, porém francófona, admitindo, em entrevista 

concedida ao El País, em 2018, falar mal o idioma árabe. 

Aos 17 anos mudou-se para Paris, a fim de prosseguir seus estudos. 

Na França, inseriu-se na cena literária em 2014, quando publicou Dans le jardin de 

l’ogre (em português, No jardim do ogro, 2019), seu primeiro romance, vencedor do 

La Mamounia, prêmio marroquino.  

Foi, porém, com sua segunda obra de ficção – a autora assina outros 

nove títulos, todos ainda inéditos no Brasil – Canção de Ninar (2018, no original, 

Chanson Douce, 2016), que se tornou reconhecida mundialmente. 

Ganhadora do Goncourt – o mais prestigioso prêmio literário francês 

– de 2016 com a obra, se tornou a 12ª mulher a vencê-lo e, até o momento, é a mais 

jovem mulher a ganhar o prêmio. 

Em 2017, Slimani recusou o convite do presidente Emmanuel Macron 

para o Ministério da Cultura, alegando que suas ambições envolviam a escrita. 

Aceitou, entretanto, o posto de para ser sua representante oficial de assuntos da 

francofonia. 
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3 MYRIAM 

 

Nessa seção, introduzir-se-á a personagem Myriam Massé, mãe das 

crianças assassinadas. Para essa parte, serão selecionados trechos do romance que 

mostram a caracterização, o funcionamento e o desenvolvimento da personagem, 

levantando o principal tema que a cerca, bem como estudando as suas relações com 

os outros personagens da história. 

 
3.1 A MATERNIDADE 

 

A maternidade é um dos temas mais importantes ao analisar as 

personagens aqui estudadas. A primeira vez que a figura materna de Myriam entra 

em cena e se tem contato com ela, é no terceiro parágrafo do primeiro capítulo de 

Canção de ninar.  

Sem nome, ela é apresentada somente pelo substantivo que designa 

a sua condição, a de mãe: “A mãe estava em estado de choque”. (SLIMANI, 2018, p. 

9). 

Ainda nesse capítulo, dois parágrafos adiante, a personagem tem seu 

nome relevado, bem como o de seu marido, pai das crianças: “Paul e Myriam 

ergueram uma divisória no meio da sala quando o segundo filho nasceu.” (SLIMANI, 

2018, p. 10). 

Como já mencionado anteriormente, após o primeiro capítulo há uma 

digressão e se acompanha a busca pela babá ideal. É nessa mesma parte que se vê 

algumas questões relacionadas à maternidade de Myriam. 

É revelado que ela engravidou ainda bem jovem, à época da 

faculdade: “Myriam estava terminando o curso de Direito quando ficou grávida de Mila. 

Formou-se duas semanas antes de dar à luz.” (SLIMANI, 2018, p. 13) e que a partir 

do momento em que a filha nasce, seu único foco é cuidar da menina, ao ponto de ela 

não fazer outra coisa: 

 
[...] Myriam tinha até esquecido o mundo lá fora. Suas ambições se 
limitavam a fazer aquela filha magrinha e chorona ganhar alguns 
gramas. Os meses passavam sem que ela se desse conta. Paul e ela 
nunca se separavam de Mila. Eles fingiam não notar que seus amigos 



 

 
 

18 

se aborreciam e diziam pelas costas que bar ou restaurante não é 
lugar para bebê. (SLIMANI, 2018, p. 14) 
 

Observa-se no trecho acima que, mesmo que o centro da atenção 

fosse a pequena Mila, o casal tentava levar uma vida de casal sem filhos, indo a bares 

e restaurantes com uma criança pequena. 

Ainda assim, tendo uma criança que demandava extrema atenção e 

dedicação – o que naturalmente causa um esgotamento em uma mãe – 

Myriam engravida novamente, pouco tempo depois. 

Às conhecidas, a personagem alega que a gravidez não foi 

intencional, o que, no entanto, não é verdade: 

 
Ela sempre repetia que tinha sido um acidente. 
– A pílula nunca é cem por cento – dizia, rindo, às amigas. 
Na verdade, tinha premeditado a gravidez. Adam era uma desculpa 
para ela não deixar a tranquilidade do lar.  
(SLIMANI, 2018, p. 14) 
 

Nesse ponto da narrativa, aparenta-se que, motivada pelo comodismo 

de ficar em casa cuidando das crianças, Myriam não vê problema algum em ser a mãe 

que se dedica exclusivamente aos filhos e à casa. 

Ver-se-á, porém, que essa não foi a mais inteligente das decisões – 

para a personagem – quando Myriam começa a demonstrar alguns sinais de que não 

pensou direito ao fazer a escolha pela maternidade em tempo integral, sobretudo de 

duas crianças com pouca diferença de idade: 

 
Ela não tinha ideia do que viria. Com duas crianças, tudo ficou mais 
complicado: fazer compras, dar banho, ir ao médico, fazer a faxina. 
Myriam ficou sombria. Começou a detestar as saídas ao parque. Os 
dias de inverno pareciam intermináveis. (SLIMANI, 2018, p. 15) 

 

Observa-se, também, que o convívio absoluto com as crianças, que 

deveriam ser a suposta razão de viver de Myriam começa a zangá-la e esgotá-la: 

 
Os caprichos de Mila a irritavam, os primeiros balbucios de Adam lhe 
eram indiferentes. Ela sentia cada dia um pouco mais a necessidade 
de ficar sozinha e tinha vontade de gritar como uma louca na rua. Eles 
me devoram viva, pensava, às vezes. (SLIMANI, 2018, p. 15) 

 

Vê-se que a situação de esgotamento, frustração, desgosto e pesar 
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em relação a essa maternidade, que é a única função exercida por ela, começa a 

tomar conta da personagem que: 

 
[...] se roía de amargura e arrependimento. Pensava nos esforços que 
tinha feito para terminar os estudos, apesar da falta de dinheiro e da 
ajuda da família, na felicidade que sentira ao ser admitida na Ordem, 
na primeira vez que usara a beca de advogada, que Paul tinha 
fotografado, ela na frente da porta do prédio, orgulhosa e sorridente. 
(SLIMANI, 2018, p. 15) 

 

Ao analisar a passagem acima, é possível perceber como, ao 

contrário do que imaginou ao deliberadamente engravidar pela segunda vez, a vida 

em casa e a comodidade do lar não satisfazem a personagem e que, embora a 

situação a sufoque, ela tenta manter a imagem de que está tudo bem, não se abrindo 

com o marido: “[...] durante meses, ela fingiu suportar a situação. Nem para Paul ela 

soube como falar sobre a vergonha que sentia. Como se sentia morrer por não ter 

nada para contar além das bobagens das crianças.” (SLIMANI, 2018, p. 16)  

Tamanho é o seu ressentimento com a sua própria situação, com não 

ter outro assunto ou atividade que não envolvesse os filhos, que Myriam passa a evitar 

interações sociais não apenas com amigos, mas até mesmo com pessoas que não 

conhece: 

 
Começou a recusar todos os convites para jantar, a não responder 
mais aos telefonemas dos amigos. Desconfiava sobretudo das 
mulheres, que podiam ser tão cruéis. Tinha vontade de estrangular as 
que diziam admirá-la ou, pior, inveja-la. Não suportava ouvi-las se 
queixar de seus trabalhos, de não ver os filhos o suficiente. Mais que 
tudo, ela temia os desconhecidos. Os que perguntavam 
inocentemente com que ela trabalhava e se constrangiam à menção 
de uma vida no lar. (SLIMANI, 2018, p. 16) 

 

A menção às “mulheres que podiam ser tão cruéis” poderia aparentar 

se tratar de possíveis amigas frequentando à casa, no entanto, tendo em vista que 

uma mulher cruel frequentará a casa e matará as crianças, pode-se interpretar que já 

nesse início, o narrador nos dá o anúncio de que uma tragédia está por vir. 

A insatisfação com a sua condição de mãe em tempo integral e com 

os pesos da maternidade chega ao ponto de Myriam começar a, ocasionalmente, 

roubar produtos banais, no supermercado Monoprix que costuma frequentar, a fim de 

ter alguma emoção em sua vida. A prática começa quando, certa vez, ao fazer 
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compras, ela se dá conta de que levou embora, no carrinho de Adam, sem pagar, um 

pacote de meias. Ao perceber que saiu e sairá ilesa se continuar a pegar coisas sem 

pagar, Myriam: 
Regularmente, depois desse episódio, ia ao Monoprix e escondia no 
carrinho do filho um xampu, um creme ou um batom que não ia pagar. 
Sabia muito bem que se a pegassem, bastaria fazer o papel de mãe 
sobrecarregada e, sem dúvida, confiariam na sua boa-fé. Esses voos 
ridículos a deixam em transe. (SLIMANI, 2018, p. 16) 

 

Ainda que nesse momento da narrativa a babá ainda não tenha 

entrado em cena, de certa forma já é possível um vislumbre de como Myriam e Louise 

são, no fundo, parecidas. Ainda que o delito de Myriam seja pequeno perto da 

atrocidade de assassinar duas crianças, a passagem acima mostra que ela também 

é capaz cometer crimes, sob aparência de normalidade, tal como a babá.   

A gota d’água da insatisfação vem quando, um dia na rua com as 

crianças, ela encontra um antigo colega de faculdade. Myriam, nesse encontro, é a 

personificação da mãe que beira ao desleixo, tamanha a falta de tempo para si: “ela 

usava uma calça larga demais, botas velhas e estava com os cabelos sujos presos 

em um coque.” (SLIMANI, 2018, p. 17). 

Após esse encontro, no qual Myriam “estava tão desesperada que 

poderia se sentar no chão e chorar. Queria se agarrar à perna de Pascal, implorar 

para levá-la com ele, para lhe dar uma chance.” (SLIMANI, 2018, p. 17), a situação 

muda, pois, tendo suas preces atendidas, ela recebe uma mensagem de Pascal que 

pergunta se ela tem interesse em voltar para o Direito e que, em caso afirmativo, eles 

poderiam conversar.  

Embora Myriam anseie por uma vida de trabalho, que a livrará do 

fardo se ser mãe em tempo integral, ela também tem algumas ressalvas quanto a 

deixar os filhos na mão de uma estranha, ressalvas essas que são menos por deixar 

os filhos com uma desconhecida e mais por um sentimento egoísta de abrir mão de 

ser a única a cuidar das crianças: 

 
Ela aguarda a essa babá como ao Messias, mesmo aterrorizada com 
a ideia de deixar os filhos. Conhece tudo sobre eles e queria guardar 
esse conhecimento para si. Sabe seus gostos, suas manias. [...] 
Nunca tirou os olhos deles, convencida de que ninguém poderia 
protegê-los tão bem quanto ela. (SLIMANI, 2018, p. 20) 
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Ao utilizar a palavra “aterrorizada”, se tem, novamente, por parte do 

narrador, um prenúncio do que está por vir, o horroroso crime de Louise. Há ainda, 

um primeiro indício da cumplicidade de Myriam na morte das crianças, afinal, ela está 

“convencida de que ninguém poderia protege-los tão bem quando ela” (SLIMANI, 

2018, p. 20), e ainda assim decide assumir o risco de colocá-los sob cuidados alheios. 

O aceite de Myriam da proposta de trabalho é o ponto de partida para 

o desenrolar e mudanças de algumas questões que ver-se-á a seguir, como a 

recepção, por parte  de seu marido, da notícia que voltará a trabalhar, sua relação 

com as crianças, a dinâmica familiar, a chegada da babá e como essa chegada 

também afetará suas relações. 

 

 

3.1.1 Os Filhos 

 

Como examinado acima, as crianças são, ao mesmo tempo, o bem o 

mal na vida de Myriam. De modo simplificado, passam de razão da existência à razão 

das frustrações. 

Adam é o filho que aparece na história logo de cara – morto – e, por 

ser um bebê, não há muito o que se dizer a seu respeito. Mila, por sua vez, ainda que 

tenha o mesmo destino trágico do irmão, ou seja, a morte, é descrita como “uma fera” 

por ter resistido um pouco mais ao ataque. 

Uma informação que se tem, por parte da mãe, é que, curiosamente, 

Mila tinha sido um neném delicado, apontada como “um bebê frágil, irritável, que 

chorava sem parar.” (SLIMANI, 2018, p. 13). 

As idades das crianças, bem como a de todos os outros personagens 

do romance, não são informadas. No entanto, é declarado que “Mila só tinha um ano 

e meio quando Myriam engravidou de novo.” (SLIMANI, 2018, p. 14), portanto a 

diferença de idade entre as crianças é pequena.  

No que concerne à educação da menina, se vê que Mila é um tanto 

quanto indisciplinada. Quando se preparam para a chegada das candidatas à baba e 

estão arrumando a casa, ao ser requisitada, pelo pai, para arrumar seus brinquedos, 

“a menininha reclama, choraminga, é ele quem acaba por empilhá-los junto à parede.” 

(SLIMANI, 2018, p. 12).  

Na passagem em que Myriam encontra Pascal, ela está com Mila no 
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carrossel e a mesma “se recusava a descer” (SLIMANI, 2018, p. 17). Quando a mãe 

e o colega estão conversando, ela novamente se comporta de maneira birrenta: “Mila 

não parava de interrompê-la, e Myriam teria dado qualquer coisa para ela se calar.” 

(SLIAMANI, 2018, p. 17). 

Ver-se-á, mais adiante, que os comportamentos e personalidade das 

crianças– especialmente de Mila, por ser a criança mais velha – são muito mais 

interessantes quando vistos sob a ótica da babá. 

 

3.2 A FAMÍLIA  

 

3.2.1 Visão Geral 

 

A família Massé, como sabe-se, é composta por Myriam, Paul, Mila e 

Adam. Moram num “belo prédio da rue d’Hauteville, no décimo arrondissement [...] no 

quinto andar [...] no menor apartamento do edifício.” (SLIMANI, 2018, p. 10) 

Como já apontado anteriormente, nenhuma personagem tem uma 

idade definida, mas é possível deduzir que Myriam e Paul ainda são bastante jovens, 

tendo em vista que as crianças são pequenas e, como já informado, Myriam 

engravidara pela primeira vez quando ainda estava na faculdade. 

 

3.2.2 O Marido 

 

Paul é o típico pai que se limita a ser figura paterna que convive com 

as crianças, mas que não é exatamente ativo na educação ou criação delas.  

 Na visão de Myriam ele é: “Pragmático, coloca a família e a carreira 

antes de tudo.” (SLIMANI, 2018, p. 13) e, no que diz respeito à sua carreira, se sabe 

que, no início da vida como família, “ele tinha certeza de que poderia trabalhar por 

dois. Tinha certeza de que ia fazer sua carreira na produção musical, apesar da crise 

e das restrições de orçamento.” (SLIMANI, 2018, p.13). 

Sabe-se também que, em mais uma demonstração de que era o pai 

que é só é pai no papel e não quer assumir responsabilidades, “quando Myriam 

engravidou, ele ficou louco de alegria, mas avisou aos amigos que não queria que sua 

vida mudasse.” (SLIMANI, 2016, p. 101) e a vida do casal “nos meses que se se 

seguiram a chegada de Mila [...] se transformou numa comédia patética.” (SLIMANI, 
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2018, p. 101). 

Ainda assim, quando Myriam engravida de Adam e decide ficar em 

casa, Paul, sendo a parte do casal que não cuida diretamente dos filhos e não passa 

pelos percalços que envolvem esse cuidado, “não faz nenhuma ressalva” (SLIMANI, 

2018, p. 14) e na sua cômoda posição, pensa que “a mulher parecia se encontrar 

nessa maternidade animal.” (SLIMANI, 2018, p. 14). 

Enquanto ainda é “apenas” mãe em tempo integral, Myriam “invejava 

o marido [...] Quando ela o deixava falar e ele contava as sessões de gravação épicas 

de um grupo de hip-hop, ela replicava: – você tem sorte.” (SLIMANI, 2018, p. 15), ao 

que Paul respondia, numa postura um pouco hipócrita, que “você é que tem sorte. Eu 

queria muito ver eles crescerem.” (SLIMANI, 2018, p. 15). 

Após o nascimento do segundo filho, vê-se que essa fala de Paul é 

um tanto quanto dissimulada, tendo em vista que  

 
“Nessa época, Paul se sentiu pego em uma armadilha, carregado de 
obrigações. [...] Inventava compromissos e bebia cerveja, sozinho, 
escondido, em um bairro longe do seu. [...] Paul se tornou infantil, 
irresponsável, ridículo. [...] Tudo que ele queria era não voltar para 
casa, ser livre, ele que tinha vivido tão pouco e se dava conta disso 
tarde demais. O papel de pai parecia ao mesmo tempo grande e muito 
triste.” (SLIMANI, 2018, p. 102) 

 

A partir da passagem acima, nota-se claramente que, assim como a 

mulher, Paul não pensou direito nas implicações que surgem quando se tem um filho 

e que aumentam quando se decide ter mais outro: “Tornando-se pai, ele ganhou 

princípios e certezas, o que tinha jurado jamais ter. Sua generosidade ficou relativa. 

Seus entusiasmos esfriaram. Seu universo encolheu.” (SLIMANI, 2018, p. 103). 

Todo esse desgosto e sensação de prisão, da qual Paul tenta escapar 

saindo sozinho e se sentindo “diminuído” mostram que ele, consequentemente às 

suas abdicações das funções paternas, acaba, como a mulher, sendo cúmplice da 

morte dos filhos. 

Quando Myriam decide voltar a trabalhar, Paul assume uma postura 

machista, alegando que “não sabia que você tinha vontade de trabalhar” (SLIMANI, 

2018, p. 18), como se só ele pudesse ter esse direito. 

Há uma discussão na qual, ao analisar qual rumo tomar frente à 

decisão de Myriam de trabalhar, ele “ironizava, fazendo as ambições dela parecerem 
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ridículas.” (SLIMANI, 2018, p. 19). 

Ao final da conversa, quando chegam à conclusão de que a melhor 

solução seria contratar uma babá, Paul, em outra atitude machista, debocha da 

mulher, ao proferir que “contando as horas extras, a babá e você vão ganhar mais ou 

menos a mesma coisa. Mas, enfim, se você acha que isso pode te distrair...” 

(SLIMANI, 2018, p. 19), mostrando que em sua concepção, o trabalho de Myriam seria 

apenas uma distração, algo banal, e não um trabalho “de verdade” como o dele. 

 Segundo Seger, “as personagens, assim como as pessoas, possuem 

uma certa essência em suas personalidades, que define quem realmente são, e o que 

devemos esperar de suas atitudes.” (SEGER, 2006, p. 42). 

Nesse sentido, diante de todas as condutas de Paul, antes e – como 

ver-se-á mais adiante – depois da chegada da babá, percebe-se que ele é uma 

personagem que, do início ao fim, poder-se-ia deduzir o que esperar de seu 

comportamento, já que é sempre o mesmo. 

 

3.2.3 A Família Materna 

 

Seger (2006) diz que a backstory de uma personagem pode prover 

dois tipos de informação. Uma seria eventos passados que influenciam diretamente 

na história e outra, parte da biografia do personagem. 

Não há, no entanto, em momento algum do romance, grandes alusões 

à família de Myriam, apenas algumas rápidas menções.  

Sabe-se, quando Myriam está pensando na mensagem de Pascal 

sobre a proposta de trabalho, o seu sobrenome de solteira: “[...] se perguntou se 

Pascal tinha percebido seu desespero ou se tinha apenas considerado um golpe de 

sorte topar com Myriam Charfa, a estudante mais séria que ele já tinha encontrado.” 

(SLIMANI, 2018, p. 18, grifos nossos). 

Numa passagem já apresentada anteriormente, vê-se que, enquanto 

solteira e estudante, Myriam fez “esforços [...] para terminar os estudos, apesar da 

falta de dinheiro e da ajuda da família” (SLIMANI, 2018, p.15, grifos nossos). 

Como poder-se-ia depreender por conta do sobrenome, Myriam tem 

uma origem magrebina, que, no entanto, ela prefere ignorar, como se vê na seguinte 

passagem, na qual ela descarta uma candidata por conta de sua origem: 
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Myriam tinha sido muito clara. Ela não quer uma magrebina para 
cuidar das crianças.  
 – Seria bom – Paul tentou convencê-la. – Ela falaria em árabe com 
eles, já que você não quer fazer isso.  
Mas Myriam se recusa, resoluta. Teme que se instale uma 
cumplicidade tácita, uma familiaridade entre elas duas. Que a outra 
comece a fazer observações em árabe. A contar sua vida e, logo, logo, 
a pedir mil coisas em nome de sua língua e da religião em comum. Ela 
sempre desconfiou do que chama de solidariedade entre imigrantes. 
(SLIMANI, 2018, p. 23) 

 

Ao descartar, o narrador mostra como Myriam, sem outros motivos 

aparentes que não a origem em comum, ao recusar a babá magrebina, abre o 

caminho para Louise e, consequentemente, para o crime. 

Em duas passagens, uma no capítulo inicial, da morte das crianças e 

outra bem mais adiante, é mencionado o gosto de Myriam por tapetes marroquinos, 

preferência essa que seria irrelevante não fosse a origem da personagem: “Myriam 

gosta de móveis chineses e tapetes marroquinos.” (SLIMANI, 2018, p. 10) e “o velho 

tapete marroquino que Myriam se recusa a jogar fora.” (SLIMANI, 2018, p. 114). 

Um último vislumbre sobre o passado e a origem de Myriam é 

curiosamente outro objeto de decoração, mencionado num trecho sobre os temores 

da personagem:  

 
Desde que nasceram, ela tem medo de tudo. Tem, acima de qualquer 
coisa, medo de que eles morram. Nunca fala disso, nem aos amigos 
nem a Paul, mas está certa de que todos pensam o mesmo. Tem 
certeza de que, assim como com ela, já aconteceu de se perguntarem, 
enquanto olham para os filhos dormindo, o que sentiriam se aquele 
corpo fosse um cadáver, se seus olhos fechados ficassem assim para 
sempre. Cenas atrozes se esboçavam, cenas que ela afastava 
balançando a cabeça, recitando orações, batendo na madeira e na 
hamsá que tinha herdado de sua mãe. Afasta o mau-olhado, a doença, 
os acidentes, os apetites perversos dos predadores. (SLIMANI, 2018, 
p. 21, grifos nossos) 

 

Tendo em mente o destino trágico das crianças, essa é uma 

interessante passagem: ao informar o que se passa na cabeça de Myriam, o narrador 

também anuncia o que está por vir, mostrando que n ao são apenas horríveis 

cogitações, são pensamentos premonitórios. 

Também é válido observar que nada é mencionado sobre a família de 

Myriam, mas justamente quando se trata dos seus temores em relação aos filhos, ela 

recorre à superstição de bater em um objeto que era de sua mãe. Objeto esse que, 
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supostamente, serviria para afastar aquilo que ela, precisamente, acaba por atrair. 

 

3.2.4 A Família do Marido 

 

Ao contrário da família de Myriam, a família de Paul é presente e, 

embora os pais do marido tenham ajudado o casal quando Mila nasceu, Myriam e a 

sogra não se dão bem: 

 
Os pais de Paul, que estavam acostumados a ajuda-los desde o 
nascimento da menina, passavam cada vez mais tempo na casa de 
campo [...] um mês antes do parto de Myriam, programaram uma 
viagem de três semanas e só avisaram Paul no último minuto. Ele ficou 
chateado [...] mas Myriam estava aliviada. Ela não aguentava Sylvie 
no seu pé. [...] Myriam e ela nunca concordavam em nada e reinava 
no apartamento um mal-estar denso, fervilhante, que ameaçava a 
cada segundo explodir em uma luta aberta. (SLIMANI, 2018, p. 14- 15) 
 

A certa altura do romance, Myriam e Paul viajam até à casa de campo 

e observa-se os sentimentos de Sylvie em relação à nora quando, ao se referir às 

crianças: “Para chatear a nora, ela os chama de “meus passarinhos caídos do ninho”. 

Adora lamentar o fato de eles viverem na cidade, sofrerem com a incivilidade e a 

poluição.” (SLIMANI, 2016, p. 109). 

Sabe-se ainda que há uma rusga entre as duas mulheres, ocorrida 

antes da visita: “Alguns meses antes, uma discussão violenta opôs as duas mulheres. 

O tipo de briga que o tempo não apaga, e cujas palavras, muito tempo depois, 

continuam a ressoar nas duas a cada vez que se veem.” (SLIMANI, 2016, p. 110). 

O motivo da briga envolve queixas de Myriam sobre não ter tempo 

para os filhos e ela buscava, no desabafo, o apoio de uma outra mulher, também mãe. 

Muito pelo contrário, porém, “Sylvie a repreendeu por dedicar tempo demais à 

profissão, ela que, no entanto, tinha trabalhado durante toda a infância de Paul e 

sempre se vangloriado de sua independência”. (SLIMANI, 2018, p. 110). 

Vê-se nessa passagem toda a implicância de Sylvie para com Myriam, 

uma vez que, já tendo passado por situação semelhante, ou seja, conciliar carreira e 

maternidade, ela não teria motivos para não ser compreensiva. 

Sylvie ainda “a chamou de irresponsável, de egoísta. Enumerou as 

viagens profissionais Myriam tinha feito mesmo quando Adam estava doente e Paul 

terminava a gravação de um álbum.” (SLIMANI, 2018, p. 110). 
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Nesse ponto, nota-se que, além da implicância com a nora, há ainda, 

mais que do que uma compreensão tendenciosa –  tendo em vista que Paul é seu 

filho – com a posição do marido nessa situação, uma conduta machista por parte da 

sogra, uma vez que, para ela, Paul trabalhar com o filho doente é aceitável, mas 

Myriam fazer o mesmo, não. 

A discussão acaba com Myriam chorando, a sogra reclamando que 

ela chora e a primeira constatando, como observado acima, que nenhuma 

compreensão surgiu da parte da segunda, o que seria esperado numa relação entre 

duas mulheres de uma mesma família, com situações semelhantes:  

 
“Ela ficou com a sensação, naquela noite, de ser atacada, derrubada 
e crivada de punhaladas. [...] Nem por um instante houve espaço para 
a indulgência nem para a ternura. Nenhum conselho foi oferecido de 
uma mãe a outra, de mulher para mulher.” (SLIMANI, 2018, p. 110) 
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4 LOUISE  

 

Neste capítulo, apresentar-se-á a personagem Louise, a babá 

responsável pelo assassinato das crianças. Assim como na seção anterior, serão 

elencadas passagens da obra que mostram o desenvolvimento, o funcionamento e a 

caracterização da personagem e serão observadas as suas relações com os demais 

personagens. 

 
4.1 O OFÍCIO  

 

Assim como ocorre com Myriam, a primeira vez em que aparece, 

Louise não tem seu nome mencionado. Como visto anteriormente, ela é apresentada 

primeiro como “a outra” e depois como “babá”.  

De fato, essa última designação é, como se verá, não apenas a 

profissão de Louise, mas só o que essa personagem sabe ser. 

A primeira vez que seu nome aparece é no segundo parágrafo do 

terceiro capítulo. A introdução da personagem é, de fato, um anúncio: “E então Louise 

chegou.” (SLIMANI, 2018, p. 23). 

É já nesse primeiro momento que Louise se impõe, quando “pegou 

Adam com cuidado do colo do pai e fez de conta que não via Mila” (SLIMANI, 2018, 

p. 23), para em seguida conquistar a menina, com uma brincadeira: 

 

– Onde está a princesa? Achei ter visto uma princesa, mas ela 
desapareceu. 
Mila começou a rir alto, e Louise continuou seu jogo, procurando nos 
cantos, sob a mesa, atrás do sofá, a misteriosa princesa desaparecida. 
(SLIMANI, 2018, p. 23) 

 

Já nesse primeiro contato, após perguntas por parte do casal, o leitor 

fica sabendo que “seu marido morreu, que sua filha, Stéphanie, está grande agora – 

“quase vinte anos, é inacreditável” -, que ela, Louise, tem bastante disponibilidade.” 

(SLIMANI, 2018, p. 23- 24).  

Essa última palavra é a palavra mágica para Paul e Myriam, que, 

aproveitarão, sempre que precisarem, da disponibilidade praticamente infinita da 

babá. 

Ainda nesse primeiro encontro, Louise cita uma família para a qual 
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trabalhou por muito tempo. Buscando referências, o casal liga para a casa da família 

Rouvier, que estava no topo da lista de Louise e: 

 
Uma mulher responde, um pouco fria. Quando ouve o nome de Louise, 
muda de tom na hora. 
– Louise? Que sorte a de vocês de tê-la encontrado. Ela foi como uma 
segunda mãe para os meus meninos. Foi de partir o coração quando 
tivemos que nos despedir. Pra dizer a verdade, na época até pensei 
em ter um terceiro filho pra poder ficar com ela. (SLIMANI, 2018, p. 24) 

 

O parecer da senhora Rouvier é o que basta para Paul e Myriam 

contrata-la, tendo a certeza de que encontraram a babá dos sonhos: 

 
— Minha babá é uma fada. 
É o que diz Myriam quando fala da aparição de Louise no cotidiano 
deles. Ela deve ter poderes mágicos, só assim para ter transformado 
esse apartamento abafado, exíguo, em um lugar calmo e claro. Louise 
empurrou as paredes. Deixou os armários mais profundos, as gavetas 
mais largas. Ela fez a luz entrar. (SLIMANI, 2018, p. 28) 

 

Louise não se limita a fazer apenas seu trabalho, ela faz muito mais, 

como cozinhar, limpar e cuidar da casa muito bem: 

 
Nas semanas seguintes a sua chegada, Louise faz desse rascunho de 
apartamento um perfeito interior burguês. Impõe suas maneiras 
antigas, seu gosto pela perfeição. Myriam e Paul se assustam. Ela 
prega os botões das roupas que eles não usam mais por preguiça de 
procurar uma agulha. Refaz as barras das saias e das calças. Reforma 
as roupas de Mila que Myriam já ia jogar fora sem dó. Louise lava as 
cortinas amareladas pela fumaça do cigarro e pela poeira. Uma vez 
por semana troca a roupa de cama. Paul e Myriam ficam contentes. 
Paul diz, sorrindo, que ela parece a Mary Poppins. Não tem certeza de 
que ela entendeu o elogio. (SLIMANI, 2018, p. 28- 29) 

 

Ao analisar a passagem acima, nota-se como Louise começa a se 

impor nesse ambiente familiar e, sabendo-se como essa história acaba, é possível 

observar essa imposição, esse fazer coisas além de sua função como uma maneira 

de conquistar o casal, a fim de ir ganhando cada vez mais espaço na vida da família, 

sem em momento algum despertar desconfiança. Paul e Myriam diante dessa 

situação tão confortável, pensam que ganharam na loteria e são incapazes de sequer 

cogitar os motivos que a levam a fazer mais do que deveria, não percebendo que com 

isso, só estão criando uma atmosfera de mais e mais dependência:  
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Eles têm a sensação de ter encontrado uma pérola rara, de terem sido 
abençoados. Claro, o salário de Louise pesa no orçamento familiar, 
mas Paul não se queixa mais. Em algumas semanas a presença de 
Louise se tornou indispensável. (SLIMANI, 2018, p. 29) 

 

Certa vez, Myriam chega ao chegar em casa, diz para a babá que ela 

pode ir embora, mas Louise continua, como quem não ouviu, a arrumar a casa e 

preparar o jantar, dizendo inclusive, que é Myriam quem deve descansar: 

 
 — Vá descansar – ela diz. Você deve estar exausta. Aproveite as 
crianças, eu vou preparar o jantar. Vocês nem vão me ver.  
E é verdade. Quanto mais o tempo passa, mais Louise se sobressai 
na arte de se tornar, ao mesmo tempo, invisível e indispensável. 
(SLIMANI, 2018, p. 49) 

 

Nessa mesma passagem, ainda é dito que: 

 
Louise se move nas coxias, discreta e poderosa. É ela quem segura 
os fios transparentes sem os quais a magia não pode acontecer. Ela 
é Vishnu, divindade mantenedora, ciumenta e protetora. Ela é a loba 
em cuja mama eles vêm se alimentar, a fonte infalível da felicidade 
familiar. (SLIMANI, 2018, p. 50)  

 

Essa dependência e conveniência de ter Louise sempre fazendo tudo 

por eles, faz que com Paul, durante um jantar que, não apenas naturalmente foi 

preparado pela babá, mas que também conta com a presença dela, profira que: “Esse 

ano nós vamos nos dar ao luxo de levar a babá nas férias! É preciso aproveitar a vida 

um pouco, não?” (SIMANI, 2018, p. 56). 

Nota-se que, como já visto anteriormente, Paul não tem interesse nas 

crianças, nem em um momento que seria de lazer e diversão em família, como as 

férias e nem tampouco Myriam cogita, agora que trabalha muito e mal tem tempo para 

as crianças, ter um tempo de descanso só os quatro, dizendo:  

 
 — É verdade o que você disse ontem? Acha que vamos poder levar 
Louise com a gente nesse verão? — ela pergunta. — Já imaginou? 
Pela primeira vez teríamos férias de verdade. E a Louise vai ficar tão 
feliz: afinal, o que ela teria de melhor pra fazer? (SLIMANI, 2018, p. 
56) 
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Percebe-se, na passagem anterior, que em momento algum se tem 

outra imagem de Louise, que não a da babá que vive em função da família para a qual 

trabalha, não tendo nenhuma outra ocupação ou vida fora desse universo.  

Curiosamente, é durante as férias que aparece a primeira “falha” da 

personagem, quando ela revela que não sabe nada e Paul se irrita com esse fato, 

como se Louise não pudesse não saber fazer alguma coisa: “Paul está incomodado, 

e esse incômodo o deixa furioso. Fica com raiva de Louise por ter levado até ali sua 

limitação, suas fragilidades. Por ter estragado o dia com sua cara de mártir.” 

(SLIMANI, 2018, p. 62). 

É nesse mesmo episódio praiano que a babá demonstra, pela 

primeira vez, um sinal de que não é 100% controlada o tempo todo, quando Mila 

insiste tanto para que ela a acompanhe no mar e ela empurra a menina: 

 
Ela segura o pulso da menininha e a empurra com tanta violência que 
Mila cai. Louise grita: 
— Me deixa em paz, tá? 
Paul abre os olhos. Myriam corre para Mila, que chora, e ela a consola. 
Dirigem a Louise olhares furiosos e decepcionados. A babá recuou, 
envergonhada. Eles estão prestes a pedir explicações quando ela 
murmura, lentamente: 
— Eu não disse antes, mas eu não sei nadar. 
Paul e Myriam ficam em silêncio. (SLIMANI, 2018, p. 61- 62) 

 

Vê-se que não apenas Louise perdeu o controle na frente do casal, 

mas ao convenientemente apresentar uma justificativa válida, faz com que eles 

ignorem seu comportamento. 

É interessante observar que a primeira vez que aparece uma “falha” 

da personagem e é mostrado, também pela primeira vez, sua perda de controle, esses 

fatos envolvam água, tendo em vista que ela matará as crianças na banheira. 

Outro momento em Myriam e Paul se dão conta de que a Louise não 

é um ser imune a tudo, que vive em função de trabalhar para a família, é quando a 

babá fica doente. 

Louise não aparece para trabalhar e demora a dar satisfações de sua 

ausência, coincidindo essa falta ao trabalho com uma bronca que tomou do casal no 

dia anterior, o que faz com que cogitem ter sido essa a razão e especulem se, por 

isso, ela ainda não apareceu. 

Quando, enfim, Louise dá notícias, Myriam se espanta ao ver que o 
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motivo pelo qual a babá faltou é estar acamada: “Fica um pouco envergonhada por 

não ter pensado nisso, um problema de saúde banal. Como se Louise fosse infalível, 

como se seu corpo não conhecesse o cansaço ou a doença.” (SLIMANI, 2018, p. 130- 

131). 

 

4.1.1 As Crianças 

 

Não apenas Louise matou as crianças, mas, aliado ao fato de que 

Myriam só reclamou da mesmas e a partir da chegada da babá se tornou ausente, é 

através dela que sabemos quem são as crianças e como elas se comportam. 

Por ser um bebê, pouco se fala de Adam, sabe-se que: “Nas semanas 

que se seguem à chegada de Louise, Adam aprende a andar. Ele, que chorava todas 

as noites, dorme agora um sono tranquilo até de manhã.” (SLIMANI, 2018, p. 31). 

No depoimento que a sra. Grimberg presta sobre Louise, ela diz que: 

“Mila, a menininha, estava sempre arrumada com tranças bem apertadas ou um coque 

mantido por um laço. Adam parecia adorar Louise.” (SLIMANI, 2018, p. 70).  

O momento mais expressivo do bebê é quando, ao Louise leva uma 

bronca de Paul, por ter maquiado Mila, “apesar dos gritos de seu pai, da agitação, o 

bebê não chora. Ele dirige a Paul um olhar duro, desconfiado, como se quisesse dizer 

que tinha escolhido seu lado, o de Louise.” (SLIMANI, 2018, p. 89). 

Quanto a Mila, a babá encantou-a logo de cara:  

 
Myriam adora falar do que foi uma certeza. Como uma paixão à 
primeira vista. Insiste sobretudo na forma como sua filha se 
comportou. 
— Foi ela quem escolheu — gosta de afirmar. (SLIMANI, 2018, p.23) 

 

Mas embora tenta seduzido a menininha no primeiro momento, o 

narrador também nos mostra que: 

  
Mila, por sua vez, é mais arredia. É uma menininha frágil com porte de 
bailarina. [...] Mila é uma criança difícil, cansativa. Responde a todas 
as contrariedades com gritos. Se joga no chão em plena rua, 
esperneia, se deixa arrastar para humilhar Louise. [...] Olha no espelho 
enquanto chora. Essa criança é obcecada pelo próprio reflexo. Na rua, 
fica com os olhos grudados nas vitrines. Várias vezes ela trombou 
contra pilares ou tropeçou em pequenos obstáculos da calçada, 
distraída que estava com a contemplação de si mesma. Mila é 
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maligna. (SLIMANI, 2018, p.31- 32) 
 

Em outra passagem que descreve como era o convívio com a 

crianças: 

 
Louise está de joelhos no chão, inclinada sobre a banheira. Mila 
afunda o corpo de sua boneca ruiva na água e Adam bate as mãos, 
cantarolando. Louise arruma com delicadeza os flocos de espuma e 
os coloca na cabeça das crianças. (SLIMANI, 2018, p. 48) 

 

E novamente tem-se a imagem da água e do lugar onde morrerão as 

crianças, como mais um anúncio dado pelo narrador ao longo da trama. 

 

4.1.2 As Outras Babás 

 

Embora claramente Louise se encontre no ofício de babá, ela não se 

relaciona com as colegas de profissão do bairro:  

 
Quando chegou, as outras babás do parquinho guardaram distância. Louise 
bancava a governanta, a intendente, a babá inglesa. Suas colegas 
reprovavam seu ar altivo e suas maneiras ridículas de mulher de classe. Ela 
se via como uma sabe-tudo, justo ela, que não tinha a decência de ajudar 
quando as babás, telefone colado à orelha, se esqueciam de segurar a mão 
de suas crianças para atravessar a rua. (SLIMANI, 2018, p. 165) 

 

A única amizade que faz é com uma jovem chamada Wafa, mas é 

uma relação que só se mostra relevante quando já próximo do final da narrativa, essa 

é convocada para prestar depoimento sobre a babá e sobre ter encontrado com ela 

no dia do crime.  

Quanto às outras babás, se vê que: 

 
As babás sabem pouca coisa de Louise. Mesmo Wafa que, no entanto, 
parece conhecê-la, foi discreta sobre a vida da amiga. Elas até 
tentaram fazer perguntas. A babá branca as intriga. Quantas vezes os 
pais a tomaram por modelo, gabando suas qualidades de cozinheira, 
sua total disponibilidade, evocando a confiança absoluta que Myriam 
tinha nela? Elas se perguntam quem é essa mulher tão frágil e tão 
perfeita. Em que casa ela trabalhou antes de vir para cá? Em que 
bairro de Paris? Ela é casada? Tem filhos que encontra à noite, depois 
do trabalho? Seus patrões são justos com ela? Louise não responde, 
ou quase não responde, e as babás compreendem esse silêncio. 
Todas elas têm segredos inconfessáveis. (SLIMANI, 2018, p. 167) 
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É possível observar nesse trecho que Louise não se distancia das 

colegas apenas porque é diferente, branca e francesa, mas porque ela realmente tem 

coisas a esconder. Não se sabe todos os locais que a babá trabalhou antes, e tirando 

à menção que faz à filha quando se candidata ao emprego e que seu marido é morto, 

não se sabe nada da sua família. 

O último episódio de descontrole da personagem, antes do 

assassinato das crianças ocorre quando, ao sair do parquinho, ela se encontra com 

aquela que entre as babás é “a autoproclamada presidente, uma marfinense de 

cinquenta anos” (SLIMANI, 2018, p ) Lydie, que diz a Louise que sabe de um casal 

que precisa de filhos e pergunta se pode indica-la:  

Louise não responde. Ela acelera o passo e avança, brutal, surda. 
Corta a frente de Lydie e, em sua fuga, com um gesto brusco, 
derruba o carrinho em que está a criança que, acordada em 
sobressalto, se põe a gritar. [...] Lydie vai contar muitas vezes essa 
história inacreditável e jurar: — Não, não foi um acidente. Ela virou o 
carrinho. Fez de propósito. (SLIMANI, 2018, p. 199) 

Ao empurrar o carrinho com uma criança, fica clara a capacidade de 

Louise de fazer o mal a um ser pequeno. 

 
4.2 CARACTERIZAÇÃO  

 

Ao contrário dos outros personagens da trama, Louise é a 

personagem que mais apresenta características físicas.  

Viu-se anteriormente que, ao contrário das babás outras babás, 

imigrantes, ela é branca, francesa. Ser branca é, inclusive, a razão pela qual ela 

conseguiu alugar um apartamento na periferia parisiense: “o proprietário, um velho de 

cabelos ruivos e olhos injetados de sangue [...] que só confiou nela “porque alugar 

para uma branca nesse bairro é quase inesperado.” (SLIMANI, 2018, p. 127). 

O dono do imóvel é, ainda, numa conversa com a babá, responsável 

por outras observações, uma quando se recorda da chegada de Louise: “E então 

Louise chegou, com seu sorriso triste, seus cabelos louros, seu ar perdido.” (SLIMANI, 

2018, p. 163) e outra no momento da conversa, quando pensa que:  

 
Não sabe por quê, mas a visão de Louise lhe dá arrepios. Alguma 
coisa nela o desagrada; esse sorriso enigmático, essa maquiagem 
exagerada, esse jeito que ela tem de olhar de cima e não abrir os 
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lábios. (SLIMANI, 2018, p. 164) 
 
 

Aqui, o narrador apresenta, através dos “arrepios”, mais um indício de 

que algo em Louise é fora do “normal”. 

No momento que a personagem está se arrumando para seu primeiro 

dia na casa dos Massé, é visto que ela: “[...] tem a silhueta tão delicada, tão pequena, 

que de longe poderia aparentar ter vinte anos. Tem, entretanto, mais que o dobro.” 

(SLIMANI, 2018, p. 26). 

A delicadeza e pequenez de Louise são, interessantemente, um 

contraponto à sua força física, observada quando Myriam questiona Louise sobre ter 

trocado os móveis de lugar:  

 
— Mas quem mexeu nesses móveis? Foi o Paul que te ajudou? 
— Não — disse Louise. — Fiz tudo sozinha. 
Myriam, incrédula, teve vontade de rir. É uma piada, ela pensa, 
olhando os bracinhos da babá, tão finos quanto palitos. Depois 
lembrou que já tinha percebido a força espantosa de Louise. Uma ou 
duas vezes ela se impressionou pelo modo como ela pegava pacotes 
pesados e volumosos, ao mesmo tempo em que segurava Adam no 
colo. Atrás de um físico frágil, pequeno, Louise esconde um vigor de 
colosso. (SLIMANI, 2018, p. 39)  

 

Quando trabalhou para o sr. Franck – única outra menção ao passado 

profissional de Louise, que a contratara para tomar conta de sua mãe idosa, 

Geneviève, ela também impressiona:  

 
O sr. Franck primeiro contratou enfermeiras qualificadas e muito caras. 
Mas elas se queixavam dos caprichos da velha. [...] O filho as achava 
frias e brutais. Sonhava com uma amiga para sua mãe, uma babá, 
uma mulher terna que ouvisse seus delírios sem revirar os olhos para 
o alto, sem suspirar. Louise era jovem, verdade, mas ela o tinha 
impressionado pela força física. (SLIMANI, 2018, p. 91) 

 

 

A força física de Louise também é vista quando ela briga com sua 

filha, mas nessa passagem, além se mostrar forte, vê-se que ela também pode ser 

agressiva: 
 
A adolescente, encolhida, gritava. Louise continuou a bater. Toda sua 
força de colosso aflorou, e suas mãos minúsculas cobriam o rosto de 
Stéphanie de tapas violentos. Ela puxava seus cabelos, afastava os 
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braços com que a filha envolvia a cabeça para se defender. Batia nos 
olhos, insultava, arranhava até tirar sangue. Quando Stéphanie não se 
mexeu mais, Louise cuspiu na sua cara. (SLIMANI, 2018, p. 153) 

 

Observando o trecho acima, pode-se pensar na força que foi exigida 

de Mila, quando tentou lutar por sua vida, no primeiro capítulo: “Resistiu como uma 

fera. Encontraram marcas de luta, pedaços de pele sob as unhas molinhas.” 

(SLIMANI, p. 9). 

Em mais de uma passagem, porém, num outro contraponto, ela é 

descrita como “boneca” e quando Louise está aprendendo a nadar, é visto que: 

“Louise não é desagradável de olhar. Abandonada nas mãos de Paul, a babá parece 

uma bonequinha. Algumas mechas louras escapam da touca de banho que Myriam 

comprou para ela.” (SLIMANI, 2018, p. 63) 

É também Paul que, conversando com a mulher durante um passeio 

a sós: 

 
[...] sabe o quanto Louise é necessária, mas ele não a suporta mais. 
Com seu corpo de boneca, sua chatice, ela o irrita, o exaspera. 
— Ela é tão perfeita, tão delicada, que às vezes sinto um tipo de 
desgosto profundo — confessou um dia para Myriam. 
Ele tem horror de sua silhueta de mocinha. (SLIMANI, 2018, p. 103) 

 

 Na penúltima página Louise, após o assassinato, está em coma e a 

investigadora Durval vai visita-la: 

 
E depois, ela olhou a suspeita dormir em sua cama branca. Pediu à 
enfermeira que saísse do quarto. Queria ficar sozinha com a boneca 
que envelhecia. A boneca adormecida, usando no pescoço e nas 
mãos, como se fossem joias, espessos curativos brancos. (SLIMANI, 
2018, p. 190) 

 

Se vê, como a todo tempo, a narração elenca as características de 

Louise, mostrando como ela era tão pequena, delicada, frágil como se fosse incapaz 

e fraca demais, o que de certa forma, ela é, e comparando-a com uma boneca, 

símbolo de perfeição, de uma “amizade” para uma criança, parecia ser quase 

impossível que viesse a cometer um crime tão cruel quanto matar crianças. 
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4.3 SEM IDENTIDADE 

 

Como já mencionado anteriormente, a backstory de uma personagem 

pode prover informações. 

No caso de Louise, não é que como Myriam, que se tem, ainda que 

pouco, algumas informações adicionais sobre sua vida. À exceção de um marido 

morto e uma filha já adulta e as menções ao trabalho com os Rouvier, com a sra. 

Perrin e com o sr. Franck sabe-se absolutamente nada de seu passado e ela não tem 

um sobrenome. 

Ela só não é qualquer uma, uma ninguém em específico, porque foi 

“a babá que matou as crianças”. 

 

4.4. A FAMÍLIA 

 

4.4.1 Visão geral 

 

Como mencionado no momento da entrevista, sabe-se que Louise 

teve um marido e tem uma filha, Stéphanie. 

 

4.4.2. O Marido 

 

Jacques “adorava mandá-la ficar quieta. Não suportava sua voz, que 

acabava com seus nervos.” (SLIMANI, 2018, p. 82). 

Ainda assim, se sabe que Louise ficou com ele até a sua morte, 

provavelmente porque: 

 
A raiva dele lhe dava medo, mas ela precisava também reconhecer 
que, às vezes, isso a excitava. Ela sentia prazer em fazer suas 
entranhas ferverem, em levá-lo a um estado de cólera tal que ele seria 
capaz de parar no acostamento, pegá-la pelo pescoço e ameaçar, com 
a voz baixa, fazê-la se calar para sempre. (SLIMANI, 2018, p. 82) 
 

Louise, após a morte do marido, precisou procurar outro lugar para 

para morar e só conseguiu alugar o apartamento do senhor Alizar porque: “Tinha sido 

recomendada por uma antiga locatária de Alizard, uma enfermeira do hospital Henri-

Mondor que sempre pagava o aluguel na data certa.”. (SLIMANI, 2018, p. 163). 
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Ao locatário, Louise explica que esteve doente, mas que agora 

acabara de “encontrar um emprego, em Paris, em uma ótima família.” (SLIMANI, 2018, 

p. 164). 

Ao final da narrativa, quando a investigadora está revirando o passado 

de Louise, o narrador informa que ela “mergulhou as mãos na alma putrefata de 

Louise. [...] Interrogou os Rouvier, o sr. Franck, a sra. Perrin, os médicos do hospital 

Henri-Mondor, onde Louise havia se consultado por causa de alterações de humor.” 

(SLIMANI, 2018, p. 190). 

Observando as passagens acima é possível ver, através da menção 

do hospital e do novo emprego, que antes assumir o cargo de babá de Mila e Adam, 

ela tinha sido internada por conta de problemas psicológicos – em parte 

desencadeados pela morte do marido com quem mantinha uma relação disfuncional 

– deixando explícito que, como entrevisto durante toda a narração, algo não estava 

certo com Louise e isso vem de antes da chegada à família Massé. 

 

4.4.3 A filha 

 

Na entrevista com os Massé, Louise revela que tem uma filha: 

“Stéphanie, está grande agora – “quase vinte anos, é inacreditável””. (SLIMANI, 2018, 

p. 23). 

Sabe-se, no entanto, ao longo da narrativa que Louise há tempos não 

tem contato com a moça, que “assim que pôde, ela fugiu de casa” (SLIMANI, 2018, p. 

76) e que Louise não a procurou e se deduz, daí, que ela só menciona a filha para 

gerar confiança da família, como se tivesse, além de prática profissional, experiência 

pessoal. 

Quando pensa que “Stéphanie poderia estar morta” (SLIMANI, 2018, 

p. 90), é visto que Louise engravidou à época que trabalhava com o sr. Franck que 

“tomou a responsabilidade para si. Disse que ele mesmo a levaria ao médico e a 

esperaria durante a intervenção.” (SLIMANI, 2018, p. 92). 

No entanto, “No dia da operação, Louise não acordou e perdeu a 

consulta. Stéphanie se impôs, se aprofundando nela, distendendo-a, esfarrapando 

sua juventude.” (SLIMANI, p. 92). 

É revelado ainda que, quando trabalhava com a sra. Perrin, a patroa 

consegue matricular a menina em um outro liceu, melhor, pois “quis fazer uma boa 
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ação para aquela pobre Louise, que trabalha tanto e que é tão merecedora.” 

(SLIMANI, 2018, p. 149). Mas é visto que 

 
“Stéphanie não se mostrou à altura dessa generosidade. Apenas 
algumas semanas depois da entrada no nono ano, os problemas 
começaram. Ela perturbava a classe. Tinha ataques de riso, não 
parava de agitar objetos pela sala, de responder grosserias aos 
professores. Os outros alunos a achavam engraçada e cansativa ao 
mesmo tempo. Ela escondia de Louise os recados em sua caderneta, 
os avisos, as convocações para reunião com o diretor. Começou a 
matar aula e a fumar baseados antes do meio-dia.” (SLIMANI, 2018, 
p. 149-150) 

 

Nota-se nessa passagem que, assim como acontece com a mãe, algo 

no comportamento de Stéphanie é um pouco disfuncional.  

A situação chega ao ponto de Louise ser chamada na escola, onde 

implora por uma nova chance a filha e explica “chorando, o quanto ela cuidava de 

suas crianças, que ela os castigava quando eles não ouviam. [...] que tinha princípios 

e uma grande experiência com educação de crianças [...] estava sendo julgada. Ela, 

a mãe negligente.” (SLIMANI, 2018, p. 150). 

Uma professora então pergunta: 

 
— Quantos irmãos e irmãs tem Stéphanie? 
— Ela não tem nenhum — respondeu Louise. 
— Mas a senhora nos falou de suas crianças, não? 
— Sim, das crianças de que eu cuido. Aqueles com quem fico todo 
dia. E vocês podem acreditar, minha patroa está muito contente com 
a educação que dou a suas crianças. (SLIMANI, 2018, p. 151) 

 

Ao observar a passagem acima fica claro que Louise só sabia cuidar 

dos filhos que não eram seus e que, assim como Myriam, era excelente em seu 

trabalho, mas não soube lidar com a própria cria.  
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5 MYRIAM E LOUISE 
 

Nenhuma personagem constrói uma trama sozinha. É preciso que 

existam interações e relações para movimentar uma história e é por isso que foi 

examinado, nos capítulos anteriores, as relações de Myriam e Louise com os outros 

personagens, deixando a relação entre as duas mulheres propositalmente de fora, por 

se tratar da relação mais interessante da narrativa. 

Seger (1990, p.142) explica que as tramas são movidas pela atração 

ou pelo conflito entre os personagens e, ao acompanhar como as duas figuras 

femininas se comportam ao longo da história é possível dizer que, até certo ponto, 

ambas essas ações são verdadeiras quando falamos da mãe e da babá.  

Foi visto, no capítulo anterior, como Myriam diz que foi Mila quem 

escolheu a babá e que foi paixão à primeira vista. No entanto, ao observar mais 

atentamente as relações, o modo como a história é conduzida pelo narrador e o 

desenrolar da trama, é possível perceber que essa atração imediata por Louise se deu 

menos pela menininha e muito mais pela mãe, que aguardava ansiosa a chegada de 

uma babá. No trecho, já mencionado no capítulo sobre Myriam, vê-se que ela 

esperava essa pessoa a quem entregaria o cuidado dos filhos, como quem “aguarda 

o Messias”, ou seja, alguém que vai salva-la do fardo que é cuidar dos filhos. 

É interessante que a narração utilize essa figura salvadora associada 

a Louise: Myriam quis tanto ser liberta da convivência com as crianças que, ao fim, 

ela fica livre delas para sempre.  

A salvação é também dúbia: ao mesmo tempo que a mãe está livre 

das crianças, é também através da morte que as crianças não precisarão conviver 

nunca mais nem com uma mãe negligente como Myriam, nem com uma babá como 

Louise, nem com uma mãe que contrata essa babá que, mesmo quando se incomoda 

com algo feito por ela, não faz nada a respeito. 

Há diversos momentos, durante a narrativa em que, com um olhar 

mais atento para o modo como o narrador conduz a história, é possível captar indícios 

de que algo não se passava bem com Louise – que desde primeiro instante, agiu de 

maneira manipulativa, ao apontar como referência de seu trabalho, uma família para 

com quem havia trabalhado muitos anos antes, dando aos Massé uma direção para a 

qual procurar, longe de sua recente situação – como quando empurrou Mila, na praia. 

O exemplo mais gritante de que algo não ia bem e Myriam não fez 
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absolutamente nada a respeito se dá numa passagem envolvendo comida. Antes de 

vê-la, a fim de contextualizar a situação, examinar-se-á o momento anterior a esse 

episódio:  
Na geladeira de Myriam há potes. Potinhos pequenos, colocados uns 
sobre os outros. Há tigelas, cobertas com papel alumínio. Nas 
prateleiras de plástico, há pequenos pedaços de limão, um pedaço de 
pepino envelhecido, um quarto de cebola cujo cheiro invade a cozinha 
sempre que se abre a geladeira. Um pedaço de queijo, só casca. Nos 
potes, Myriam encontra algumas pequenas ervilhas que perderam seu 
formato redondo e seu verde brilhante. Três macarrões. Uma 
colherada de cozido. Um desfiado de peru que não alimentaria um 
pardal, mas que Louise de qualquer forma tomou o cuidado de 
guardar. Para Paul e Myriam, isso é motivo de piada. (SLIMANI, 2018, 
p. 134) 

 

Como se pode observar, a obsessão de Louise com jogar comida fora 

passa do ponto do ser consciente de que não se dever desperdiçar, é uma paranoia, 

mas o casal ignora e até acha engraçada essa mania que claramente indica que algo 

está fora do tom, chegando mesmo a achar graça na situação: 

 
Paul caçoa de Myriam quando, no meio da noite, ela desce para jogar 
fora o lixo que contém restos de comida ou um brinquedo de Mila que 
eles não têm coragem de consertar. 
— Você tem medo de ouvir um sermão da Louise, assuma! — E ele a 
persegue até a escada, rindo. (SLIMANI, 2018, p. 134) 

 

Myriam não tem postura alguma para enfrentar a babá, mesmo 

quando “depois de alguns meses essa mania vira motivo de tensão. [e] Myriam 

reprova as obsessões de Louise. Queixa-se da rigidez da babá, de sua paranoia.” 

(SLIMANI, 2018, p. 135). 

Observa-se essa tensão e a total falta de ação de Myriam no trecho 

que inicia a passagem que será vista logo adiante, quando: 

 
Uma noite [...] Myriam volta tarde. O apartamento está mergulhado na 
escuridão e Louise espera atrás da porta, o casaco nas costas e a 
bolsa na mão. Só diz boa-noite e corre para o elevador. Myriam está 
muito cansada para pensar no assunto ou para se importar. 
“Louise está contrariada. E daí?” (SLIMANI, 2018, p. 134) 

 

É então que o mais sinal mais gritante de que algo estava errado com 

Louise aparece – e aqui, a colocar-se-á a passagem integral, que mostra, além de um 

magnífico exemplo de boa narração, todo o comportamento doentio da babá, quando 
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Myriam: 

 
Entra na cozinha e acende a luz. Está com um ar mais limpo que de 
costume. Paira ali um forte cheiro de sabão. A porta da geladeira foi 
limpa. Não há nada sobre o balcão. O exaustor não tem nenhum traço 
de gordura, os puxadores dos armários foram lavados com esponja. E 
a janela, à sua frente, brilha de tão limpa. 
Myriam vai abrir a geladeira quando a vê. Lá, no centro da mesinha 
onde comem as crianças e sua babá. Uma carcaça de frango está 
posta sobre uma travessa. Uma carcaça reluzente, na qual não sobrou 
nem um pequeno vestígio, nem o menor traço de carne. Dava para 
dizer que um abutre a tinha roído, ou um inseto teimoso, minucioso. 
Um bicho mau, em todo caso. 
Ela olha fixamente o esqueleto marrom, sua espinha redonda, seus 
ossos 
pontudos, a coluna vertebral lisa e limpa. As coxas foram arrancadas, 
mas as asas, torcidas, ainda estão lá, com as articulações distendidas, 
quase se rompendo. A cartilagem reluzente, amarelada, parece pus 
seco. Pelos buracos, por entre os ossinhos, Myriam vê o interior do 
tórax, negro e exangue. Não há mais carne, não há mais órgãos, nada 
putrescível no esqueleto, e, no entanto, para Myriam aquilo parece 
uma carniça, um cadáver imundo que continua a apodrecer diante de 
seus olhos, ali, na sua cozinha. 
Ela tem certeza de que jogou o frango fora de manhã. A carne não 
estava mais consumível; tinha evitado, assim, que suas crianças 
ficassem doentes. Lembra muito bem que sacudiu a travessa sobre o 
saco de lixo e que o bicho caiu, envolto em uma gordura gelatinosa. 
Caiu com um baque surdo no fundo da lixeira e Myriam disse “eca”. 
Aquele cheiro, de manhã cedo, a deixou nauseada. 
Myriam se aproxima do bicho e não ousa tocá-lo. Não pode ser um 
engano, um esquecimento de Louise. Menos ainda uma piada. Não, a 
carcaça cheira a detergente de amêndoa. Louise a lavou com muita 
água, limpou e colocou ali como uma vingança, como um totem 
maléfico. 
Mais tarde, Mila contou tudo para a mãe. Ria, dava pulinhos enquanto 
explicava como Louise os ensinou a comer com as mãos. De pé em 
suas cadeiras, Adam e ela rasparam os ossos. A carne estava seca, 
e Louise os autorizou a beber copos imensos de Fanta, para fazer a 
comida descer. Ela tomou muito cuidado para não estragar o 
esqueleto e não tirava os olhos do bicho. Disse que era um jogo e que 
ela lhes daria uma recompensa se eles seguissem direitinho as regras. 
E no fim, excepcionalmente, ganharam duas balas azedinhas. 
(SLIMANI, p. 136-137) 

 

Mesmo depois desse episódio, nada acontece. Myriam fica tensa, 

reclama com Paul, que “acha que ela está fazendo drama. Ri do roteiro ruim de filme 

de terror. [...] tenta fazê-la rir, fazê-la duvidar da gravidade da situação.” (SLIMANI, 

2018, p. 143-144), mas não toma atitude alguma. 

No dia seguinte, ela encontra com Louise, aceita o café que essa lhe 

oferece e:  
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Pensa no longo dia que a espera, na defesa que vai fazer de um 
homem na corte. Na sua cozinha, diante de Louise, ela mede a ironia 
da situação. Todo mundo admira sua combatividade, Pascal louva sua 
coragem para afrontar os adversários, e ela aqui com um nó na 
garganta diante dessa mulherzinha loura. (SLIMANI, 2018, p. 145) 

 

Como pode-se notar, não apenas Myriam não confronta a babá, 

mesmo depois do chocante episódio do frango, como está mais preocupada com seu 

trabalho e ainda tem consciência de que, diante, da babá, ela não tem ação. 

Durante todo o percurso percorrido ao logo desse estudo, foi possível 

perceber, na parte que concerne a Louise, sinais de que tinha algo errado com ela, 

como o comportamento em relação às dívidas do marido, a relação com a filha e os 

momentos nos quais em contraste à sua aparência frágil, ela aparentava uma força 

física excelente, mostrando do que seria capaz se precisasse usá-la e, no que diz 

respeito a Myriam, como suas atitudes tais como contratar uma babá mesmo tendo 

certeza de que só ela seria capaz de proteger os filhos, não confrontar Louise em 

momento algum, ser uma mãe ausente, submetiam as crianças a um possível risco. 

Ao examinar a passagem acima, é possível observar que, no 

momento em Myriam se vê frente a todo o horror do qual a babá é capaz, ainda assim 

ela não toma atitude alguma, deliberadamente colocando os filhos, os quais tinha 

tanto receio de que algo de ruim pudesse lhes acontecer, em perigo e pode-se 

confirmar, tudo que Louise e sua mente doentia eram capazes.  

Quando, ainda assim, vê-se que Myriam nada faz, é possível perceber que, Louise 

era, sim, um monstro que matou as crianças, mas que a mãe é quase tão responsável 

por esse crime quanto ela. 
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6. CONCLUSÃO 
 

Diante de tudo o que foi visto após o exame das personagens do 

romance Canção de ninar, é possível afirmar que todo o sucesso, prêmios e 

destaques angariados pela obra não foram à toa, todavia isso se deve não somente 

ao tema principal – o infanticídio cometido pela babá que, é de fato, um atrativo que 

desperta curiosidade e interesse – mas muito em parte pela forma como as 

personagens foram construídas e como toda trama se desenrola através de suas 

ações. 

Ao optar por uma narrar seu romance in ultima res, Leïla Slimani deixa 

a narrativa muito mais rica, intrigante e interessante, uma vez que o leitor não fica à 

espera de algo que vai acontecer, de quando esse algo vai acontecer e, sim, vai se 

envolvendo na trama que se desenrola – após o impactante primeiro capítulo – 

anterior às mortes. 

Observando como as personagens se comportam, poder-se-ia dizer 

que, tivesse a história se desenvolvido em ordem cronológica, seria maçante 

acompanhar esse desenrolar, sobretudo quando, ao final, não se tem explicação 

alguma, por parte da personagem Louise, do que à levou a cometer o crime. 

Tal desfecho poderia ser considerado insatisfatório não fosse, aliado 

ao fato que que a narrativa começa pelo fim, o tom dado à personagem, durante sua 

construção.  

Ao final, o que mais se destaca não é o crime que Louise cometeu e 

qual seria o motivo para tê-lo cometido, mas toda a maneira como Louise se comporta 

e como isso vai colocando-a em direção ao assassinato das crianças, porém não do 

ponto de vista que esse comportamento ou as situações difíceis pelas quais ela passa 

importem ou justifiquem a sua transformação de babá perfeita em monstro assassino, 

e sim do ponto de vista do desenvolvimento da personagem. 

É muito mais interessante “somente” acompanhar esse percurso, 

observando a personagem e pescando, em um ou outro detalhe sutil, os indícios de 

que algo não muito certo se passava com ela do que ter explicações, respostas ou 

justificativas explícitas. 

E o mesmo vale para a mãe, a qual acompanha-se que na ânsia de 

se ver livre das crianças, contratou a babá supostamente perfeita, sem ter desconfiado 

em momento algum de tamanha perfeição e se viu livre da prole, para sempre. Ao 
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final, o que sobressaí não é que a Myriam perdeu os filhos, mas que ao longo de toda 

a trama, foi cúmplice para que isso acontecesse. 

Dizer que as situações pelas quais Louise passou a levaram a assinar 

as crianças é ambíguo: é, ao mesmo tempo redutivo demais e altamente plausível. 

Redutivo pois limita-se a achar uma explicação quando o interessante, conforme 

mencionado acima, não é encontrar uma justificativa para o acontecimento e sim, 

acompanhar todo o percurso ocorrido antes dele e plausível pois, tendo em vista as 

dificuldades, dentro do contexto narrativo, seria aceitável e verossímil. 

Poder-se ia contra argumentar e dizer que, se assim fosse, com as 

dificuldades justificando comportamentos absurdos como matar uma criança, 

qualquer um passando por problemas e adversidades, estaria sujeito a fazer o mesmo, 

mas tendo em vista que se trata de uma obra de ficção e mesmo porque se trata de 

uma obra de ficção, essa hipótese ainda é plausível: quem cometeu a loucura foi a 

babá, mas poderia ter sido a mãe. 

Sobretudo quando se leva em conta que, como observado no estudo 

das duas personagens, ambas falharam no quesito maternidade. Myriam, na ânsia de 

se livrar das crianças e trabalhar, confiou cegamente a criação dos filhos à uma 

desconhecida que a manipulou desde o primeiro instante. Louise, por sua vez, não 

soube nem amar, nem educar a própria cria, mas tinha como trabalho educar e amar 

os filhos alheios. Ambas eram excelentes profissionais e se encontravam em suas 

profissões, mas não na maternidade.  

Ao analisar uma obra através de suas personagens, é possível 

compreender o mecanismo de funcionamento da mesma, os pontos que foram 

propositalmente ressaltados ou pincelados – pelo hábil narrador – apenas o suficiente 

para terem importância, mas não revelar exatamente a razão dessa importância. 

É também por meio dessa observação das personagens, dos 

desenvolvimentos, das características e da forma como foram desenvolvidas que se 

percebe que Canção de ninar vai muito além de ser “o romance no qual a babá mata 

as crianças”. É a narração, ao descrever essas personagens de forma brilhante, 

semeando pistas sobre as personagens durante todo o decorrer da trama – e não o 

crime chocante – o grande trunfo da obra. 

Os pontos aqui apresentados, longe da pretensão de serem palavras 

definitivas a respeito das personagens de Canção de ninar, visam abrir caminho para 

estudos mais aprofundados não apenas das personagens, mas também do romance 
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como um todo, tendo em vista que, mesmo sendo uma obra interessante para análise, 

no âmbito acadêmico brasileiro, ainda não há nada nenhum estudo aprofundado sobre 

a obra. 
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