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RESUMO 

 

Em O olho de vidro do meu avô, Bartolomeu Campos de Queirós dispara sua corrente 

mnésica a partir de um objeto que corporifica o sentido da visão e abre espaço para uma 

percepção sinestésica do mundo: o olho. Não o olho vivo, órgão, mas o olho 

objetificado, o olho de vidro. Esse objeto é dissecado em todas as suas possibilidades, 

partindo de sua materialidade em busca do cerne do devaneio autoral. A partir disso, 

analisa-se a obra sob a ótica da estética do devaneio de Gaston Bachelard, buscando 

uma psicologia profunda das imagens imaginadas pelo escritor. Dentro dessa psicologia 

profunda, busca-se as causas primeiras da imagética reunida na narrativa. Identifica-se, 

então, uma causa formal por trás de determinadas imagens sinestésicas e suas sensações 

de tato, olfato, paladar, audição e visão. Da mesma forma, desmembra-se na causa 

material as imagens que codificam uma psicologia profunda dos elementos fogo, terra, 

água e ar. Dessa maneira, procura-se compreender como a forma do olho sintetiza toda 

uma gama de sensibilidades psicológicas que estão além do próprio estilo do escritor, 

encontrando ressonância em toda a literatura. Após a descoberta da forma olho, parte-se 

em busca de algo ainda mais íntimo, a matéria. Para tanto, é essencial que se entenda 

como o olho de vidro contém, em si, reflexos da estética da matéria proposta por 

Bachelard. A série de imagens e construções de O olho de vidro do meu avô espelham 

as forças de dureza da terra, de sexualidade do fogo, de maternidade da água e de 

movimento do ar. 

 

PALAVRAS-CHAVE: O olho de vidro do meu avô; devaneio; imaginário. 

 

ABSTRACT 

 

In O olho de vidro do meu avô," Bartolomeu Campos de Queirós shoots his mnesic 

current from an object that embodies the sense of sight and makes up space for a 

synesthetic perception of the world: the eye. Not keen eye, organ, but the eye objectified, 

the glass eye. This object is dissected in all its possibilities, from its materiality in 

search of the heart of copyright reverie. From this, it analyzes the work from the 

perspective of aesthetic reverie Gaston Bachelard, seeking a depth psychology of the 

pictures imagined by the writer. Within that depth psychology, we seek the root causes 

of imagery gathered in the narrative. Is identified, then a formal cause behind certain 

synesthetic images and their sensations of touch, smell, taste, hearing and vision. 

Likewise, if it severs the material cause the images encoding a deep psychology of the 

elements fire, earth, water and air. In this way, we seek to understand how the shape of 

the eye synthesizes a range of psychological sensitivities that are beyond the writer's 

own style, finding resonance in all literature. After the discovery of the way eye, it goes 

in search of something more intimate, matter. Therefore, it is essential to understand 

how the eye glass contains in itself aesthetic reflections of matter proposed by 

Bachelard. A series of images and constructions of O olho de vidro do meu avô reflect 

the forces of hardness of earth, fire sexuality, maternity water and air movement. 

 

KEYWORDS: O olho de vidro do meu avô; reverie; imaginary. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os objetos guardados são talismãs de fantasia 

sonhando histórias bem velhas. 

Bachelard 

 

 Ele tinha só um olho, mas há um preconceito 

popular a favor de dois.  

Dickens 

 

O órgão pelo qual compreendi o mundo é o olho. 

Goethe 

 

O escritor Bartolomeu Campos de Queirós começou a publicar os seus livros na 

década de 70 e desde então passou a ocupar um lugar bastante significativo no cenário 

da literatura brasileira. Nascido em Minas Gerais, na cidade de Papagaios, o escritor e 

também professor escreveu o seu primeiro livro, O Peixe e o Pássaro, no exílio político 

em Paris, no ano de 1968. Sobre essa obra o autor mineiro afirma: 

 

Passava o tempo buscando o deixado – um Brasil rodeado de torturas, 

prisões, caprichos, mas também cheio de esperanças escondidas nas 

margens do Araguaia, nos porões, nos corredores das universidades. [...] 

Nasceu meu primeiro texto, O Peixe e o Pássaro, com a intenção única de 

acariciar-me em meu próprio colo. Assim o peso de Paris tornou-se 

carregável.1 

 

A sua produção extensa, em torno de quarenta livros, apresenta as seguintes 

obras mais populares: O Peixe e o Pássaro; Pedro; Onde tem Bruxa tem fada; Faca 

afiada; Ciganos; Flora; Indez; Correspondência; Cavaleiros das Sete Luas; Por parte 

de pai; Menino de Belém; Até passarinho passa; Vida e obra de Aletrícia depois de 

Zoroastro. O conjunto de sua obra recebeu os mais significativos prêmios, como Selo 

de Ouro da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, Prêmio Bienal Internacional 

de São Paulo e Prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro.  

 

Desde o início de sua trajetória como escritor, Bartolomeu imprimiu em 

seus textos uma marca muito própria: a poesia. O apuro no olhar, o 

                                                 
1 Suplemento Literário de Minas Gerais, Belo Horizonte, 21.10.1989 
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refinamento no uso das palavras, o cuidado na escolha das imagens. Todos 

esses aspectos, próprios do universo poético, encontramos em suas obras, 

independentemente da data em que foram escritas. (SOARES e 

PARREIRAS, 2013, p. 13) 

 

Nessa marca própria da estética de Bartolmeu, encontramos um elemento que 

funde seu trabalho com o pensamento do grande filósofo Gaston Bachelard: a marca do 

devaneio. Dessa maneira, este trabalho visa analisar a obra O olho de vidro do meu avô, 

publicada em 2004, buscando entender o objeto do devaneio.  

A partir da teoria de Gaston Bachelard, o devaneio pode ser entendido como 

uma ruptura na estrutura do real. De fato, em uma era em que a fragmentação da 

experiência é quase uma exigência sensitiva, o saber volta-se a uma especialidade e 

dificilmente recolhe o todo. À luz do conhecimento de Bachelard, devanear é quebrar a 

conformidade do real, inserindo um diálogo com o mundo empírico nem sempre 

consistente. Quando pensamos em devaneio, pensamos na fuga solitária da consciência, 

o momento em que o “eu” toma por fato sua multiplicidade. Para Bachelard, só 

conhecemos nossa unidade pela narração dos outros. Nosso nome é signo que simboliza 

todos os nossos seres: 

 

Mas o devaneio não conta histórias. Ou, pelo menos, há devaneios tão 

profundos, devaneios que nos ajudam a descer tão profundamente em nós 

mesmos que nos desembaraçam da nossa história. Libertam-nos do nosso 

nome. Devolvem-nos, essas solidões de hoje, às solidões primeiras. 

(BACHELARD, 2006, p. 93) 

 

Em O olho de vidro do meu avô, Bartolomeu Campos de Queirós dispara sua 

corrente mnésica a partir de um objeto que corporifica o sentido da visão, mas abre 

espaço para uma percepção sinestésica do mundo: o olho. Não o olho vivo, órgão, mas 

o olho objetificado, o olho de vidro. É esse objeto que pretendemos, neste trabalho, 

dissecar em todas as suas possibilidades, partindo de sua materialidade para 

alcançarmos o cerne do devaneio autoral.  

 

Pensar em imagens dentro da obra de Bartolomeu Campos de Queirós 

requer um salto imaginativo, porque suas palavras descrevem muito mais 
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do que uma cena cotidiana. Ao ler, somos encorajados a entrar num estado 

inconsciente consciente. (NEVES in SOARES e PARREIRAS, 2013, p. 

18) 

 

Esse “estado inconsciente consciente”, que nos indica André Neves, pode nos 

guiar a toda sorte de paradoxos. Paradoxos esses que o próprio símbolo do “olho” 

parece esconder. “Olho” é um signo complexo, capaz de despertar as mais 

contraditórias reações. Em seu “Dicionário de símbolos”, Juan-Eduardo Cirlot identifica 

nele a “inteligência” e o “espírito”. Georges Bataille, porém, em sua novela “A história 

do olho”, não hesita em localizá-lo no campo do horror: 

 

Guloseima canibal. Sabemos que o homem civilizado se caracteriza pela 

acuidade de horrores muitas vezes inexplicáveis. O temor dos insetos é, 

sem dúvida, um dos mais singulares e mais desenvolvidos dentre eles, entre 

os quais nos surpreende que se acrescente o horror ao olho. (BATAILLE, 

2012, p. 95) 

 

Bataille nos lembra o horror provocado pela cena inicial de “O cão andaluz”, 

filme surrealista feito em parceria entre o pintor Salvador Dali e o diretor Luis Buñuel, 

na qual uma lâmina corta um fascinante olho feminino. O grotesco não está ausente na 

obra de Bartolomeu. A artificialidade do olho de vidro nos introduz, justamente, nesse 

universo, que não é desconhecido da infância, como atestam os contos de fada, as 

histórias da carochinha e todos os signos de horror que transitam no imaginário infantil. 

Esse ser contraditório, fascinante e grotesco, complacente e punitivo, vivo e 

artificial, em tensão constante, assume uma postura curiosa dentro do universo proposto 

por Bartolomeu: sua condição de objeto compraz-se em seu equivalente real, o olho 

vivo. Estamos diante de uma prosopopeia em dupla direção: o vivo objetifica-se, o 

objeto ganha vida. O real trabalha em oposição e ao mesmo tempo em direção ao 

devaneio. 

O objeto olho, em sua condição de natureza morta, sobrevive à própria vida. 

Está para muito além da morte do avô. Essa sobrevida, porém, fragmenta-se na malha 

do real, tornando-se apenas o “gatilho” da memória, instalado sobre a mesa do narrador 

adulto. A memória, nesse sentido, é uma distensão da realidade, provocando a 

fragmentação de imagens que Bachelard identifica no devaneio. 
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O olho de vidro do meu avô transita em meio a percepções da infância. Seus 

signos poéticos e construções imagísticas possuem a marca do devaneio adulto, mas a 

rede de representações da criança está inserida na sensibilidade da visão. A partir disso, 

podemos perceber que Bartolomeu não está interessado na narrativa cronológica, não 

temos aqui a máscara do tempo ordenando a fragmentação dos seres. Temos, antes, as 

percepções da criança, sua reação imagística ao núcleo de uma situação afetiva, tudo 

isso despertado no leitor adulto em estado de epifania pueril enquanto poética da 

lembrança. 

A proximidade dos dois mundos, da infância e da maturidade, fez da vida e 

da obra de Bartolomeu uma espécie de ponte única. Sua palavra dava 

acesso aos dois momentos da constituição da humanidade do homem: aos 

pequenos, acenava com o deslumbramento do mundo; aos maduros, com a 

poesia que persistia em meio à dor e ao compromisso. (CUNHA in 

SOARES e PARREIRAS, 2013, p. 21)    

 

Nosso trabalho partirá do adulto para descobrir a infância. Não a falsificação 

desta, que muitas vezes é o resultado da memória desconectada da sensibilidade, todavia 

uma reinvenção da palavra. Nesse sentido, Bartolomeu, com sua prosa que quer 

transcender-se em poesia, é uma das mais completas representações, no universo da 

literatura brasileira, dessa reconstrução da infância pelo artístico. Mais do que novela, 

romance, poesia ou memória, O olho de vidro do meu avô é o que chamaremos aqui de 

devaneio de uma história sem data2.  

A novela parte das memórias de um narrador não nomeado e suas relações com 

o avô, que remetem à infância. Adotando esta óptica infantil, a narrativa desdobra-se em 

torno do personagem do avô, cujo traço físico marcante é a presença de um olho de 

vidro. Esse olho, que serve de gatilho para despertar a memória do narrador, funciona 

como catalisador de uma série de sensações relacionadas à infância, à formação, ao 

primeiro contato com o mundo adulto. Conhecemos as relações estabelecidas em O olho 

de vidro do meu avô pela reorganização do universo feita pelo devaneio da criança. A 

narrativa se estruturará, portanto, em torno desse novo real, representado pelo olhar 

infantil. 

 

___________________ 

2 
Referência à advertência da 1ª edição do livro História sem datas, de Machado de Assis. 
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Dessa maneira, a leitura que pretendemos fazer da obra de Bartolomeu Campos 

de Queirós, O olho de vidro do meu avô, parte das observações de Gaston Bachelard 

sobre o devaneio poético, tomando por princípio o método fenomenológico. Nesse 

contexto, entenda-se por fenomenologia a tomada de consciência do sujeito 

maravilhado pelas imagens poéticas. 

No sentido proposto por Bachelard (2006, p. 94), devaneio não é narrativa 

cronológica (“o devaneio não conta histórias”), mas justamente a quebra da malha linear 

que identifica no sujeito um único eu. Acreditamos que esse é um ângulo pertinente 

para se ler a poética de Bartolomeu Campos de Queirós em O olho de vidro do meu avô. 

Nele temos um conjunto de impressões e sensibilidades de um narrador que transpõe a 

barreira tempo em seu devaneio. Como Marcel Proust, em Em busca do tempo perdido, 

uma hipermnésia assume o controle da narrativa. 

O olho de vidro do meu avô, sob a ótica do devaneio, dissolve qualquer 

empreendimento memorialístico em nome de uma rede de imagens que reconstrua a 

infância não em sua cronologia, mas em seu alcance perceptivo. Tal devaneio não se dá 

na imaterialidade. Ao contrário, acontece no contexto particularíssimo do livro. Aqui 

precisamos entender o fenômeno presente nele, sua significação e limites. 

Para tanto, utilizaremos a estética da matéria proposta por Gaston Bachelard em 

sua quadrilogia dos elementos. Essa estética lança mão de uma psicologia profunda dos 

elementos, alcançando uma verdadeira fenomenologia, uma busca pelas raízes de 

determinadas imagens poéticas. Aplicamos tal metodologia no estudo das imagens da 

matéria em O olho de vidro do meu avô.  

Essa fenomenologia exige, por parte daquele que analisa a obra, uma imersão 

para além dos mecanismos próprios da obra. Precisamos buscar o sentimento primitivo 

por trás de determinadas imagens e, para tanto, tivemos que recorrer, muitas vezes, ao 

uso de metáforas e outras figuras de linguagem na própria análise, procedimento 

recorrente mesmo na obra de Bachelard. 

Assim, nosso trabalho pretende desmembrar o objeto olho, centro da imagética 

de O olho de vidro do meu avô em todas suas possibilidades poéticas, localizando na 

obra de Bartolomeu não a reprodução do real, mas a sua disposição ante a percepção 

sensorial e sensual. Para tanto, buscaremos nas imagens poéticas levantadas por 

Bartolomeu Campos de Queirós aquilo que Bachelard identifica como a psicologia 

profunda da obra.  
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É nessa camada de profundidade que buscaremos as causas primeiras da gênese 

artística em O olho de vidro do meu avô. A partir do conceito de devaneio, partiremos 

da estética da matéria levantada por Bachelard para desmembrar as imagens imaginadas 

da novela em sua forma e matéria primitiva. Investigando a forma “olho” e as 

consequências sensitivas dessa imagem, desdobraremos essa forma em todas as suas 

manifestações sensíveis: o tato, o olfato, o paladar, a audição e a visão. Definindo como 

a forma “olho”, vista sob a estética do devaneio, se relaciona com o ambiente ao redor, 

partiremos para uma análise mais profunda da psicologia da obra, conceituando suas 

possíveis causas materiais: a água, o ar, a terra e o fogo.  

Em resumo, pretendemos encontrar as causas formais e materiais das imagens 

imaginadas de O olho de vidro do meu avô, através de uma fenomenologia da 

imaginação. Com esse recorte em mente, passaremos ao largo de outras possibilidades 

que podem, e devem, ser estudadas em outro momento: não nos focaremos, por 

exemplo, em uma investigação detalhada do papel da memória na narrativa, mesmo 

reconhecendo sua precedência sobre a obra. Pretendemos analisar as imagens como 

frutos de um fazer poético com raízes profundas, que independem da memória pessoal.     
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1. O IMPULSO DA IMAGINAÇÃO 

 

Quanto mais a matéria é, em aparência, positiva e 

sólida, mais sutil e laborioso é o trabalho da 

imaginação. 

Charles Baudelaire 

 

A imaginação, que no lugar comum é éter, não matéria, é o fenômeno humano 

por excelência. Precede os sentidos, precede o hemisfério diurno da razão, as 

inconstâncias do sensitivo, mesmo do sensual. Ao nascer a imaginação, faz-se a luz. É 

por esse fluxo primitivo, mais humano porque pré-humano, que começamos nossa 

investigação. Início paradoxal, pois é na matéria que focaremos nossos esforços de 

compreensão: no olho, antes objeto que espírito; no vidro, antes tátil que visual; no avô, 

antes homem que memória.  

 

A memória em Bartolomeu é alargada, “protege tanto o vivido como o 

sonhado”. E na sua elaborada simplicidade são lembranças que pulsam os 

territórios enormes e mutantes do inconsciente. É a dimensão proustiana, 

adaptada às cidadezinhas de Minas, na busca do tempo perdido, da infância. 

É uma revisitação, um estar de novo. (ANANIAS in SOARES e 

PARREIRAS, 2013, p. 46) 

 

Esse alargamento da memória, em Bartolomeu, abre alas para uma fluidez de 

imagens que nos apontam para uma raiz profunda, anterior ao trabalho estético. Antes, 

um lugar comum para a psicologia: os processos da imaginação são precedidos pela 

percepção das imagens. Existe a matéria, existem as formas, existem os sentidos, e só 

após existe a imaginação. Essa trincheira da filosofia realista é o primeiro obstáculo que 

encontramos quando buscamos justificar a imagem criadora, contrapondo-a à imagem 

percebida: precisamos de uma filosofia da imagem imaginada. Adotemos, então, o 

plano de Gaston Bachelard:  

 

Para nós, o debate que queremos encetar sobre a primitividade da imagem é 

imediatamente decisivo, pois vinculamos a vida própria das imagens aos 

arquétipos cuja atividade foi mostrada pela psicanálise. As imagens 

imaginadas são antes sublimações dos arquétipos do que reproduções da 
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realidade. E como a sublimação é o dinamismo mais normal do psiquismo, 

poderemos mostrar que as imagens saem do próprio fundo humano. 

Portanto, diremos com Novalis: ‘Da imaginação produtora devem ser 

deduzidas todas as faculdades, todas as atividades do mundo interior e do 

mundo exterior.’ (BACHELARD, 2008, p. 3) 

 

“As imagens saem do próprio fundo humano”. Bachelard, como filósofo do 

devaneio, como fenomenologista do imaginado, é o primeiro a reconhecer na imagem a 

justificativa do humano, como afirmamos acima. E é como processo resultante da 

sublimação dos arquétipos que Bachelard conceitua a imagem, não como fruto da 

percepção. Não são dos sentidos, mas da nossa psicologia primeira, das nossas águas 

profundas que saem as imagens, sublimações de arquétipos.  

Aqui precisamos esclarecer o que queremos dizer com sublimação dos 

arquétipos. Sublimação, literalmente, significa transformação da matéria, passagem do 

estado sólido para o gasoso. O termo foi usado, pela primeira vez, em um contexto 

psicológico, por Sigmund Freud, para descrever um mecanismo de defesa do “eu”, que 

transforma impulsos sexuais primitivos em atitudes socialmente aceitáveis, de valor 

social positivo. Quando Bachelard nos fala de “sublimações dos arquétipos”, ele 

acrescenta ao conceito freudiano a ideia de “arquétipo”, mais associada à psicologia 

junguiana. Vejamos, então, como os arquétipos podem ser adicionados à nossa 

discussão.   

 

1.1 O papel do arquétipo na formação do imaginário 

 

C.G. Jung já reconhecia a ação dos arquétipos do inconsciente na gênese da 

imagem. E arquétipo é, antes de mais nada, um ente coletivo:  

 

Uma existência psíquica só pode ser reconhecida pela presença de 

conteúdos capazes de serem conscientizados. Só podemos falar, portanto, 

de um inconsciente na medida em que comprovamos os seus conteúdos. Os 

conteúdos do inconsciente pessoal são principalmente os complexos de 

tonalidade emocional, que constituem a intimidade pessoal da vida anímica. 

Os conteúdos do inconsciente coletivo, por outro lado, são chamados 

arquétipos. (JUNG, 2002, p. 16) 
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Jung nos explica que os arquétipos (ou imagens primordiais) são os elementos 

estruturantes dos símbolos, anteriores e mais abrangentes que a consciência do ego. São 

“imagens universais que existiram desde os tempos mais remotos” (JUNG, 2002, P. 16). 

Aparecem nos ensinamentos tribais primitivos, nos mitos ou nos contos de fadas, como 

conteúdo imagístico compartilhado por toda a humanidade. Suas formas, porém, 

mudam constantemente.          

 

Nenhum arquétipo pode ser reduzido a uma simples fórmula. Trata-se de 

um recipiente que nunca podemos esvaziar, nem encher. Ele existe em si 

apenas potencialmente e quando toma forma, em alguma matéria, já não é 

mais o que era antes. Persiste através dos milênios, e sempre exige novas 

interpretações. Os arquétipos são os elementos inabaláveis do inconsciente, 

mas mudam constantemente de forma. (JUNG, 2002, p. 179) 

 

Nessa mudança constante da forma do arquétipo, Bachelard identifica o processo 

de sublimação que origina a imagem. A sublimação, habitualmente, é vista como um 

mecanismo de defesa, que busca satisfazer as pulsões do id de forma socialmente 

aceitável, através da dessexualização do objeto de desejo. Aqui chegamos ao ponto que 

gostaríamos de esclarecer: é do processo de dessexualização do desejo que surge a 

imagem poética. Sua carga profunda, porém, dentro da psicologia profunda da imagem 

buscada por Bachelard, permanece tensa de sexualidade.  

Dentro do objeto de análise deste trabalho, buscamos, então, essa 

ressexualização das imagens coligidas por Bartolomeu Campos de Queirós em seu O 

olho de vidro do meu avô. Trata-se de um processo complexo, em que os próprios 

limites daquele que investiga são explorados. Procurar uma psicologia profunda na 

novela acima referida não é fazer uma psicanálise do autor, tarefa impossível de ser 

realizada em um trabalho acadêmico. Nosso estudo, porém, amparado em Bachelard, 

busca uma psicanálise da obra, tentando encontrar, em sua imagética, o fundo arquétipo 

(e sexualizado) de sua composição, uma vez que isso não é algo estranho ao universo de 

Bartolomeu Campos de Queirós.  

Comentando o reducionismo que seria enquadrar a obra do autor mineiro na 

categoria infanto-juvenil, João Paulo Cunha nos apresenta as camadas mais profundas 

de uma narrativa que se propõe simples:  
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Seus livros, que conquistam as crianças pela fabulação e beleza, eram 

considerados poemas em prosa, na tradição da construção do sentido 

elementar, a partir de uma certa metafísica das coisas concretas. Nas 

palavras de Henriqueta Lisboa, eram o “mergulho nas águas profundas da 

pré-existência e da inocência”. (CUNHA in SOARES e PARREIRAS, 

2013, p. 21) 

 

Ora, esse “mergulho nas águas profundas da pré-existência e da inocência” é 

justamente o que encontramos quando buscamos o fundo arquetípico da literatura de 

Bartolomeu Campos de Queirós. Buscar essas profundezas é, paradoxalmente, 

encontrar-se com “certa metafísica das coisas concretas”, conforme nos alerta Cunha. 

 

Uma vez que tudo o que é psíquico é pré-formado, cada uma de suas 

funções também o é, especialmente as que derivam diretamente das 

disposições inconscientes. A estas pertence a fantasia criativa. Nos 

produtos da fantasia tornam-se visíveis as ‘imagens primordiais’ e é aqui 

que o conceito de arquétipo encontra sua aplicação específica. (JUNG, 

2002, p. 90) 

 

Logo, essa investigação psicológica (mas também, ou principalmente, 

fenomenológica, na medida em que promove uma epoché ou uma contemplação 

desinteressada do objeto) pode nos levar a um salto da imagem-éter à imagem-matéria: 

da causa formal (a obra) chagamos à causa material, o elemento fundador que sustenta a 

imagem poética. Trata-se, para o investigador, de um processo inverso ao da criação 

artística, em que a imagem emerge do fundo amorfo da matéria.  

 

1.2 A ressexualização da imagem imaginada 

 

A princípio, o olho de vidro do avô não é uma metáfora. Na vida do símbolo 

literário do texto em questão, ele vai assumir esse papel, ou melhor, ele deve 

metamorfosear-se, transformando-se na grande metáfora do texto. Em Bartolomeu 

Campos de Queirós, porém, o olho de vidro do avô é, antes, um objeto sobre a mesa do 

narrador. 
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Meu avô não deixou herança a não ser sua história. Sobraram os ternos de 

linho engomados no guarda-roupa, a mala com as pílulas, a cadeira de 

balanço embalando todo o silêncio do mundo. Mas para mim, depois de 

passar de mão em mão, restou seu olho de vidro, agora sobre a minha mesa, 

dormindo num pires. (QUEIRÓS, 2004, p. 46) 

 

Como objeto, é forma; como forma é matéria. E é na dicotomia forma-matéria 

que Bachelard busca a ressexualização da imagem. Tocar para sensualizar. É na vida 

sensual do objeto, ou seja, na sua vida material, que buscamos sua razão, não na sua 

vida etérea de metamórfico. E é na vida sensual que encontraremos os conceitos de 

forma e matéria.  

Toda a nossa investigação em torno de O olho de vidro do meu avô passa, então, 

por uma boa compreensão dessa vida sensual e da consequente ressexualização das 

imagens poéticas contidas na narrativa. É preciso, porém, diferenciar a vida sensual da 

vida sensitiva. Em outras palavras, precisamos diferenciar sensível de sensual. Escreve 

Bachelard:  

 

Acreditamos que a doutrina da imaginação só será esclarecida se pudermos 

fazer uma classificação correta dos valores sensuais em relação aos valores 

sensíveis. Só os valores sensuais dão “correspondências”. Os valores 

sensíveis proporcionam apenas traduções. É por ter estabelecido, 

confundido o sensível e o sensual, a correspondência das sensações 

(elementos muito intelectuais), que impossibilitamos um estudo 

verdadeiramente dinâmico da emoção poética. (BACHELARD, 2013, p. 

22-23)   

 

É apenas sensível toda imagem poética que se prende ao mero levantamento de 

sensações. Uma obra poética (poética no sentido aristotélico de linguagem artística 

literária) que se ativesse a elencar sensações poderia ter algum interesse linguístico, sem 

maiores consequências literárias. Nosso trabalho tenta provar, porém, que O olho de 

vidro do meu avô ultrapassa esse mero sensitivismo, atingindo uma sensualidade da 

matéria. É aí que Bachelard diz encontrar-se a profundidade da imagem. Na 

sensualidade ultrapassamos os jogos de língua e atingimos as raízes de um inconsciente 
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coletivo, ancorado em arquétipos. Uma imagem realmente sensual permite-nos 

alcançarmos uma verdadeira teoria das correspondências. Mas o que seriam essas 

correspondências?  

Recorramos ao primeiro poeta que ensaiou uma teoria geral da correspondência 

em forma de poesia. Recorramos a Charles Baudelaire:  

 

Correspondências 

A Natureza é um templo vivo em que os pilares 

Deixam filtrar não raro insólitos enredos; 

O homem o cruza em meio a um bosque de segredos 

Que ali o espreitam com seus olhos familiares. 

 

Como ecos longos que à distância se matizam 

Numa vertiginosa e lúgubre unidade, 

Tão vasta quanto a noite e quanto a claridade, 

Os sons, as cores e os perfumes se harmonizam. 

 

Há aromas frescos como a carne dos infantes, 

Doces como o oboé, verdes como a campina, 

E outros, já dissolutos, ricos e triunfantes, 

 

Com a fluidez daquilo que jamais termina, 

Como o almíscar, o incenso e as resinas do Oriente, 

Que a glória exaltam dos sentidos e da mente. 

 

(BAUDELAIRE, 2012, p. 93) 

 

Baudelaire busca na Natureza (com letra maiúscula, o que nos indica que não 

estamos aqui em um cenário cotidiano, mas em um templo maior da sensibilidade 

humana) não o mero inventário de sensações, mas uma verdadeira sensualidade, ou seja, 

uma “correspondência” nos termos bachelardianos, em que as sensações físicas 

encontram-se harmonizadas com um sentido psicológico profundo da realidade. Esta, a 

realidade, ultrapassa então a série de informações transmitidas pelos sentidos para 

alcançar a glória “dos sentidos e da mente”. A Natureza encontra-se ressexualizada, na 
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medida em que suas imagens encontram correspondência com os arquétipos ainda não 

sublimados, ou seja, não submetidos a uma assexualidade socialmente aceitável.  

Ora, ao desfilar o aparato sinestésico de O olho de vidro do meu avô, 

Bartolomeu busca justamente essa “correspondência”. Mais do que elencar sensações, 

ele vai diretamente em direção ao sensual, ou seja, à imagem ressexualizada, prenhe da 

glória “dos sentidos e da mente” de que nos fala Baudelaire. Tomemos um trecho como 

exemplo:  

 

Ao ficar diante de meu avô eu me sentia apenas um menino em seus olhos. 

Se alguém nos olha nos multiplica. Passamos a ser dois. Somos duas 

meninas dos olhos. Mas no olhar de meu avô eu só podia ser um. E ser dois 

é ter um companheiro para aventurar, outro irmão para as errâncias. Assim, 

é sempre possível jogar nossa culpa no outro. E ele desculpa sempre. Toda 

pessoa é gêmea de si mesma. Há sempre um outro escondido dentro de nós 

que nos vigia em silêncio. Só aqueles que possuem um olhar de vidro não 

refletem isso. Meu avô me reduzia, me fazia solitário. Eu me sentia único, 

órfão, sem portas para saídas. (QUEIRÓS, 2004, p. 6-7) 

 

São várias as indicações, aí, de uma verdadeira correspondência sensualizante. 

Em primeiro lugar, há a ideia clara da culpa. O olho de vidro põe o narrador em atitude 

defensiva aparentemente inexplicável. Ao anular o duplo, em quem é “sempre possível 

jogar nossa culpa”, o olho de vidro reduz o narrador à orfandade, ao “beco sem saídas”. 

Ora, se em um contexto freudiano a culpa é sempre de origem sexual, cuja natureza 

subversiva só é aplacada mediante sublimações que visam atitudes socialmente 

aceitáveis, temos que concluir que o olho de vidro expõe o narrador a essa 

ressexualização, cujo primeiro sintoma é a aparência de uma culpa a princípio 

inexplicável. Só uma lei da correspondência profunda pode explicar como a imagem 

poética do olho de vidro possui esse efeito devastador. Se a narrativa se ativesse a 

aglutinar sensações, jamais seríamos expostos a um universo tão tenso, onde a culpa 

infantil (afinal, a novela trata das memórias infantis do narrador) aparece tão exposta. 

Bartolomeu nos apresenta a verdadeira sensualidade das imagens, ele as ressexualiza.  
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1.3 Em busca das causas da imagem 

 

Agora que já expusemos a busca da ressexualização por parte das imagens 

poéticas em O olho de vidro do meu avô, tentemos entender em que universo se passa 

essa odisséia em direção ao arquétipo. Ora, se há algo fundamental na novela é sua 

relação com a forma sensível (este sensualizado, como já afirmamos no item anterior) e 

sua matéria. No próprio título, Bartolomeu já escancara esse foco. Se o olho é o objeto-

forma em torno do qual a narrativa se constrói, é fato que é pela sua matéria, o vidro, 

que ele se define. Toda a dicotomia da narrativa se apóia nessa contraposição da matéria 

vidro contra a matéria orgânica natural do olho.  

 

Com o olho direito meu avô via o sol, a luz, o futuro, o meio-dia. Com o 

olho esquerdo ele via a lua, o escuro, o passado, a meia-noite. Um dia me 

falaram que a alma tem dois olhos. Com um, ela olha para o tempo, com o 

outro, ela namora a eternidade. Um olho é do amor e o outro é do desamor. 

(QUEIRÓS, 2004, p. 8) 

 

É graças à dicotomia vidro/matéria orgânica que se torna possível, ao narrador, 

desenvolver essa série de paradoxos em torno da forma olho. Podemos elencar, 

facilmente, uma grande quantidade de exemplos em que Bartolomeu explora essa 

duplicidade: “Um olho era de mentira e o outro de verdade” (p. 7); “Com um olho você 

vê o raso e com o outro mergulha o fundo” (p. 12); “Um olho ia e o outro ficava” 

(p.12); “Como meu avô tinha um olho sim e outro não, ele era um homem meio sim e 

meio não” (p. 35). Forma (olho) e matéria (vidro), constituem-se, então, como pontos 

que devem ser observados com bastante atenção em nossa análise da novela. Tentemos 

compreender, então, o que devemos investigar quando falamos de forma e matéria. 

Na metafísica aristotélica, são quatro as causas primeiras que constituem a 

busca elementar do filósofo: 1) a causa formal; 2) a causa material; 3) a causa eficiente; 

e 4) a causa final. Por não interessarem, em um primeiro momento, a este trabalho, 

passaremos ao largo da terceira e quarta causa. Mas detenhamo-nos na primeira na 

segunda.  

Causa formal é aquela que determina a forma ou essência das coisas: da 

estrutura dos objetos de arte às relações formais que determinam as diferentes figuras 

geométricas. O mundo da forma é o mundo da aparência fenomênica. Um vaso é um 
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vaso por seguir as leis de sua forma específica. A mesma causa justifica um poema 

como poema. Já a causa material ou matéria é “aquilo de que” é feita uma coisa: a 

madeira é a matéria da mesa, como o concreto é a matéria do edifício.  

 

Causa, num sentido, significa a matéria da qual são feitas as coisas; por 

exemplo, o bronze da estátua, a prata da taça e o mais do mesmo gênero. 

Num outro sentido, causa significa a forma e o modelo, ou seja, a noção de 

essência e os gêneros dela: por exemplo, na oitava, a causa formal é a 

proporção de dois a um e, em geral, o número. Nesse sentido também são 

causas as partes que entram na noção de essência. (ARISTÓTELES apud 

REALE, 2014, p. 42)   

 

É partindo dessa distinção da filosofia aristotélica que Bachelard nos desafia a 

aplicarmos essa metafísica ao mundo menos tangível do fenômeno estético, 

especificamente ao fenômeno da imaginação: “(...) poderíamos distinguir duas 

imaginações: uma imaginação que dá vida à causa formal e uma imaginação de dá vida 

a causa material; ou, mais brevemente, a imaginação formal e a imaginação material.” 

(BACHELARD, 2013, p. 1).  

Uma boa teoria da imaginação formal pode ser encontrada no prefácio à 

primeira edição dos Sonetos Completos de Antero de Quental, de autoria do próprio 

poeta açoriano. Nele, Quental discute o soneto como forma simples, ou seja, como 

vestimenta ideal para a lírica:  

 

A inteligência, tomando conhecimento do sentimento, caminhou 

gradualmente; primeiro um lado, depois outro; agora esta face e logo 

aquela: assim se foi a ideia desenhando, até que juntas essas partes se 

formou um todo, a unidade.  

 

Contudo essas partes são homogêneas, como homogêneos são os ramos que 

se ajuntam num tronco comum: é como se um pintor estudasse uma cabeça 

– ora de perfil, depois de face, o olhar, o rir, o lábio, a fronte, tudo por sua 

vez, e ultimamente então fizesse o retrato.  
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Assim, pois, a forma deve ser também uma só: talhada de uma única peça; 

da mesma natureza. Mas que comece por cobrir bem cada parte, e depois 

cubra o todo e o envolva. (QUENTAL, 1942, p. 178)  

 

Quental vê na forma a mais superficial e tátil experiência da sensibilidade. 

Existe o sentimento, do qual deriva a ideia. Por si só essa transposição já representa a 

perda: “Quanto não perdeu ele já com passar de sentimento ao estado de ideia!” 

(QUENTAL, 1942, P. 177). A obra, porém, precisa ainda da forma. E é de forma que a 

ideia se revestirá em suas mínimas partes.  

O problema da forma, que tanto ocupa a investigação estética desde a 

antiguidade, está posto, então, em seu lugar: trata-se da mais frágil e superficial 

instância do evento estético, cuja origem sentimental não pode ser negada. É preciso, 

porém, para uma crítica literária consistente, a busca pela sensualidade oculta sob a 

forma, a busca pela matéria-prima sobre a qual se estrutura a arte. Teremos que pensar 

em uma imaginação material.  

Bachelard nos revela essa ânsia pela matéria escondida sob a forma:  

 

É necessário que uma causa sentimental, uma causa do coração se torne 

uma causa formal para que a obra tenha a variedade do verbo, a vida 

cambiante da luz. Mas, além das imagens da forma, tantas vezes lembradas 

pelos psicólogos da imaginação, há – conforme mostraremos – imagens da 

matéria, imagens diretas da matéria. A vista lhes dá nome, mas a mão as 

conhece. Uma alegria dinâmica as maneja, as modela, as torna mais leves. 

Essas imagens da matéria, nós as sonhemos substancialmente, intimamente, 

afastando as formas, as formas perecíveis, as vãs imagens, o devir das 

superfícies. Elas têm um peso, um coração. (BACHELARD, 2013, p. 1 e 

2) 

 

Manejar imagens com as mãos: eis o paradoxo de quem busca a origem material 

do devaneio poético. Mas que matéria seria essa? Que éter pode tomar forma física e 

assumir-se objeto? Esse sensualismo do poema nos fornece a chave para abrirmos as 

portas da ressexualização da imaginação.  
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1.4 A ressexualização da imagem do olho 

 

“Era de vidro o seu olho esquerdo”. Assim Bartolomeu Campos de Queirós, abre 

a pequena teogonia chamada “O olho de vidro de meu avô”. Busquemos essa primeira 

matéria, o vidro, sua base cerâmica, sua solidez resfriada. O vidro é contraste amorfo da 

matéria orgânica, do vivo. É fácil cair na tentação da metáfora, enxertar no olho de 

vidro a “vida inteira que podia ter sido e que não foi”, do verso de Bandeira. Mas o olho 

de vidro nos conduz a uma concretização. É mais objeto do que fantasia.  

 

Meu avô não deixou herança a não ser sua história. Sobraram os ternos de 

linho engomados no guarda-roupa, a mala com as pílulas, a cadeira de 

balanço embalando todo o silêncio do mundo. Mas para mim, depois de 

passar de mão em mão, restou seu olho de vidro, agora sobre a minha mesa, 

dormindo num pires. E sempre que passo diante dele repito: olho de vidro 

não chora. Olho de vidro brilha por não ver. Nunca vou saber o que o olho 

de vidro do meu avô não viu. (QUEIRÓS, 2004, p. 46) 

 

É como objeto que o olho de vidro repousa sobre a mesa do narrador. Como 

objeto da sensação, mas também como gatilho do devaneio, como estopim de uma 

sensualidade memorialística que busca os processos de sublimação daquele que lembra. 

O olho sobre a mesa ressuscita a verdadeira herança do avô: sua história. Repete-se aqui 

o processo apontado por Bachelard: a imagem busca sua matéria primeira, busca o 

toque. A história do avô, tema central da novela, encontra sua imaginação formal, o 

olho, e sua imaginação material, o vidro.   

Terra transformada em água, o vidro é o lago profundo sobre o qual se mira o 

narrador. Mas é o olho sua forma final. De certa forma, Queirós recria sua própria 

História do olho. Mas, se na novela de Bataille, o olho é o grande estopim de uma 

sexualidade universal, em Queirós essa sensualidade surge como memória tátil. O toque 

é, aqui, o sentido principal de uma sinestesia universal.  

Vejamos: “O pensamento atravessa as cascas e alcança o miolo das coisas. Os 

olhos só acariciam as superfícies. Quem toca o bem dentro de nós é a imaginação” 

(QUEIRÓS, 2004, p. 5); “Vencia as horas lerdas deixando o mundo invadi-lo por 

inteiro” (idem, p. 6); “Tudo cabe dentro de sua imensidão: viagens, sonhos, partidas, 

chegadas, mergulhos e afogamentos” (idem, p. 6); “Ao ficar diante do meu avô eu me 
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sentia apenas um menino em seus olhos” (idem, p. 6). Apenas nas duas primeiras 

páginas da novela há uma profusão de imagens táteis. O universo concretiza-se, cabe 

dentro, roça. Essa sensualidade da imaginação parece confirmar o que Bachelard chama 

de devaneio da mão:  

 

Se a poesia deve reanimar na alma as virtudes da criação, se deve nos 

ajudar a reviver, em toda a sua intensidade e em todas as suas funções, 

nossos sonhos naturais, precisamos compreender que a mão, assim como o 

olhar, tem seus devaneios e sua poesia. Devemos portanto descobrir os 

poemas do tato, os poemas da mão que amassa. (BACHELARD, 2008, p. 

65 e 66) 

 

O olho de vidro do meu avô é, assim, além de um grande poema da visão, um 

grande poema do tato, obra de um narrador-operário que toca a memória de vidro 

contida no olho do avô e dá-lhe forma artesanal. É preciso, porém, encontrar o que há 

em comum entre essa sensibilidade da visão e a sensibilidade do tato. Nos exemplos 

citados acima, já apresentamos o fato de que, na novela, há uma íntima relação entre o 

olhar e o toque. De fato, na realidade poética de O olho de vidro do meu avô há uma 

verdadeira sinestesia. O olhar toca, atravessa, acaricia. É como se o olhar de vidro 

promovesse uma concretização da imaginação, que adquire características sólidas para 

perfurar a casca do real. Bartolomeu promove uma anti-sublimação. Se, na física, 

sublimação é a passagem do estado sólido para o gasoso, na poética de O olho de vidro 

do meu avô, o gasoso da imaginação-olhar transforma-se no sólido do real-toque. Essa 

sinestesia é um artifício literário, claro, mas não deixa de ser um artifício essencial para 

expor, em linguagem, o processo de ressensualização do mundo. Se a imagem é um 

arquétipo sublimado, como diz Bachelard, ressexualizar significa dessublimar, 

retransformar o gasoso em sólido, o olhar em toque.     

Tocar, assim, vira sensualizar o real. O narrador, através do olhar, deixa-se 

penetrar pelo real, invadido por tudo que há de concreto ao seu redor. Essa concretude 

nada tem de um realismo cientificista (ou de naturalismo), mas é uma concretude 

imiscuída no imaginário. O narrador não apenas toca, mas deixa-se tocar. Pode-se dizer 

de Queirós o que Álvaro de Campos afirma sobre Walt Whitman: “Grande pederasta 

roçando-te contra a adversidade das coisas”.  
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Mas se o tato é o sentido primeiro da imaginação em O olho de vidro do meu 

avô, não podemos ignorar que a pele é um dos órgãos primitivos da sensibilidade 

artística, grande centro nervoso em torno do qual se estruturam o toque, a visão, a 

audição, o olfato e o paladar do devaneio.  A própria história da arte nos aponta essa 

primitividade do toque. Walter Benjamin já nos fala de uma precedência cronológica 

das artes táteis, artesanais, sob as artes visuais, projetivas.  

 

Seria impossível dizer, de um modo geral, que as técnicas de reprodução 

separam o objeto reproduzido do âmbito da tradição. Multiplicando as 

cópias, elas transformam o evento produzido apenas uma vez num 

fenômeno de massas. Permitindo ao objeto reproduzido oferecer-se à visão 

e à audição, em quaisquer circunstâncias, conferem-lhe atualidade 

permanente. (BENJAMIN, 1975, p. 14)     

 

Do “evento produzido apenas uma vez”, portanto presente, tocável, a arte evolui 

para a era da reprodutibilidade, cuja essência pode ser encontrada na arte visual do 

cinema. Esse percurso histórico da arte, ainda segundo Benjamin, embora abale a 

tradição, não se dissocia inteiramente dela, guardando seus rastros primitivos. Parece 

que estamos diante desse rastro quando identificamos, em O olho de vidro do meu avô, 

esse fenômeno tátil escondido sob a imagem de um fenômeno óptico. E mais, dessa 

tatilidade a novela evolui para uma verdadeira plurisensibilidade. O narrador que se 

esconde em O olho de vidro do meu avô é esse grande sensitivo, que tudo sente por ser 

apenas sentido: roçar, ver, ouvir, cheirar e degustar.  

Como já exemplificamos acima, o narrador roça. Mas também vê: “Mas o olhar 

de meu avô continuava me deixando atordoado. Imaginar que ele poderia estar lendo o 

que estava escrito dentro de mim, me afligia.” (QUEIRÓS, 2004, p. 14); “Júlia 

observou a casa, reparou os parentes, contemplou a cidade e teve medo do futuro.” 

(idem, p. 22); “Mas tudo isso não tinha importância. O que me preocupava era o olhar 

do meu avô.” (idem, p. 27). Também degusta: “Queria que os olhos do meu avô fossem 

pretos para me espiar, como faziam as jabuticabas. Não gostaria de chupá-los.” (idem, p. 

17). Também ouve: “Deixava exalar uma cantiga tão baixinho que eu precisava abrir 

bem os ouvidos.” (idem, p. 31). Também cheira: “Muitas vezes esse silêncio se 

misturava com o cheiro do alho que minha avó refogava para o arroz; possuía o aroma 
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do café coado na hora; tinha o gosto dos sonhos que minha avó fritava e cobria com o 

açúcar e canela.” (idem, p. 10).  

É nessa sensualidade da imaginação que o narrador tenta ressexualizar o 

universo. E, ressexualizando-o, volta ao seu ponto de partida: o olho-arquétipo, grande 

órgão sensitivo-reprodutor do devaneio narrativo.    

 

1.5 Em busca do arquétipo em O olho de vidro do meu avô 

 

Se o mundo-memória de “O olho de vidro meu avô” é o mundo ressensualizado 

do arquétipo, não podemos esquecer do objeto mágico que nos introduziu nesse 

universo do toque. Lancemos mais uma vez o olhar sobre a mesa do narrador:  

 

Meu avô não deixou herança a não ser sua história. Sobraram os ternos de 

linho engomados no guarda-roupa, a mala com as pílulas, a cadeira de 

balanço embaçando todo o silêncio do mundo. Mas para mim, depois de 

passar de mão em mão, restou o seu olho de vidro, agora sobre a minha 

mesa, dormindo num pires. E sempre que passo diante dele repito: olho de 

vidro não chora. Olho de vidro brilha por não ver. Nunca vou saber o que o 

olho de vidro do meu avô não viu. (QUEIRÓS, 2004, p. 46) 

 

O trecho, que encerra a novela-poema, é a chave que abre a porta da memória 

sensualizada do narrador, o gatilho que cerra e reabre o eterno ciclo do mundo virtual da 

linguagem. Resta ao leitor retornar a esse trecho, repetindo assim a ação do narrador: “E 

sempre que passo diante dele repito: olho de vidro não chora. Olho de vidro brilha por 

não ver.” (idem). As palavras aqui são claramente mágicas, como a evocar o mundo 

espectral do afeto. Fica ao leitor a tarefa de adentrar ao universo de O olho de vidro do 

meu avô, deixando-se encantar por essa fórmula xamânica.   

Diríamos que a novela inicia-se com o seu fim. É no trecho final que 

conhecemos as palavras de evocação e sedução usadas pelo narrador. Como no universo 

da magia, vale aqui a repetição (“sempre que passo diante dele repito”), mas vale aqui o 

elemento básico da fórmula mágica. Freud, citando E.B. Taylor, identifica o princípio 

em que se baseia toda atividade mágica: tomar erradamente um vínculo ideal por um 

real (FREUD, 2013, p. 77). Assim, para afetar um inimigo, o mago faz uma imagem 

dele, com um material qualquer; para evocar a chuva, a aldeia dança ou faz algo que 
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pareça ou lembre a chuva; toma-se, enfim, o simulacro pelo real. Mas existe um 

segundo grupo de atos mágicos não baseados na evocação por semelhança:  

 

Querendo prejudicar um inimigo, pode-se utilizar um outro procedimento. 

Obtém-se uma amostra de seus cabelos, unhas, excreções, ou mesmo de sua 

roupa, e faz-se alguma coisa hostil com esses objetos. É como apoderar-se 

da pessoa mesma, e aquilo que se faz às coisas oriundas da pessoa 

acontecerá a ela mesma. (FREUD, 2013, p. 80-81) 

 

É fato que o narrador de O olho de vidro do meu avô evoca. Sua evocação, 

porém, não tem o efeito maléfico da magia destrutiva. O narrador evoca, a partir de um 

objeto, um passado e, desse passado, a figura seminal a qual o olho de vidro pertencia.  

A figura seminal evocada pelo olho de vidro, porém, mais do que memória (ou 

metáfora, ou ilustração) é imagem imaginada e, como imaginação, é arquétipo 

sublimado, segundo definição já citada de Bachelard. O narrador evoca, então, um 

mundo sensualizado, inteiramente afetado pelo toque, pelo roçar, para nele introduzir o 

avô mítico: espécie de Adão de uma antropogonia familiar. Já retomaremos esse avô, 

imagem sublimada de arquétipo. Antes, olhemos com mais atenção nosso objeto 

mágico: o olho de vidro.   

Façamos, por agora, uma experiência. Cotejemos as últimas com as primeiras 

frases da novela. O parágrafo final está transcrito na página anterior; vejamos, então, o 

parágrafo inicial:  

 

Era de vidro o seu olho esquerdo. De vidro azul-claro e parecia envernizado 

por uma eterna noite. Meu avô via a vida pela metade, eu cismava, sem 

fazer meias perguntas. Tudo para ele se resumia em um meio mundo. Mas 

via a vida por inteiro, eu sabia. Seu olhar, muitas vezes, era parado como se 

tudo estivesse num mesmo ponto. E estava. (QUEIRÓS, 2004, p. 5)  

 

“Nunca vou saber o que o olho de vidro do meu avô não viu”. Assim encerra-se 

a novela, indagatória. “Era de vidro o seu olho esquerdo”. Assim inicia-se a novela, 

assertiva. Um início assertivo e um fim indagativo parece nos indicar uma inversão dos 

esquemas lógicos da narrativa tradicional, que começa com uma pergunta e conclui-se 

com uma resposta. Mas há uma ilusão aí. Trata-se de tomar uma sequência lógico-
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narrativa tradicional como molde estrutural da novela. Bartolomeu não antepõe o 

momento da memória, o fato desencadeador do devaneio, à narrativa memorialística. Só 

no último parágrafo vislumbramos o olho de vidro sobre a mesa do narrador adulto. 

Mas se tomarmos a sequência pergunta-resposta como padrão, seremos obrigados a 

reconhecer que o último parágrafo poderia, com algumas adaptações narrativas, 

introduzir a novela. O último, aqui, é o primeiro em um sentido mais profundo, não 

como um mero jogo narrativo.  

A narrativa opta por uma circularidade, mas deixa que o leitor tome a decisão de 

retomá-la ou não. Não há indicações de que a obra deva retornar ao seu início (repetição 

de uma situação no início e no fim da narrativa; uso de expressões semelhantes para 

abrir e fechar a novela etc.). Assim, o esquema torna-se circular, não espiral, já que para 

retomá-lo é preciso reler a novela, onde nada de novo foi acrescentado, pelo menos não 

formalmente.   

A circularidade narrativa não é um artifício tão incomum. O memorialismo, por 

exemplo, lança mão de uma estrutura invertida com bastante frequência. Bartolomeu, 

porém, não usa artifícios cronológicos. Seu narrador começa menino e termina adulto. 

Mas desse convencionalismo surge a estranheza circular da estória: é o adulto que 

lembra-cria o menino, é o menino que cria-lembra o adulto em sua língua-poesia de 

menino. Ocorre aqui uma simbiose que contradiz o poeta Wordsworth (e também 

Machado de Assis): o menino não é o pai do homem, mas o irmão siamês do homem. 

Os dois convivem, não cronologicamente, mas dentro da estrutura circular da narrativa. 

O homem, perplexo e inseguro, encerra a narrativa com uma dúvida: “Nunca vou saber 

o que o olho de vidro do meu avô não viu”. O menino, cheio de conhecimento, abre a 

narrativa com uma resposta: “Era de vidro o seu olho esquerdo”. Esse esquema 

promove uma verdadeira inversão do senso comum: o menino é o conhecedor, enquanto 

o homem é ser da incerteza.  

A linguagem é o grande círculo no centro no qual o narrador insere seu bem 

mais precioso: sua imagem sublimada de arquétipo, seu modelo, seu Adão familiar, seu 

avô. O lembrador precisa usar do artifício do círculo como única forma de sobreviver à 

torrente viva que emana da mente, como única forma de sobreviver à imagem de fogo 

do arquétipo. Diz Jung: “A experiência nos ensina que o ‘círculo protetor’, o mandala, é 

o antídoto tradicional para os estados mentais caóticos” (JUNG, 2002, p. 19). É na 

circularidade do esquema pergunta-resposta que Bartolomeu encontra seu mandala 

contra o caos da memória. Se ele encerra sua antropogonia com uma dúvida (pergunta) 
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e a inicia com uma certeza (resposta), é no centro dessa roda viva que devemos buscar a 

imaginação criadora.  

Voltemos à primeira estância da novela:  

 

Era de vidro o seu olho esquerdo. De vidro azul claro e parecia envernizado 

por uma eterna noite. Meu avô via a vida pela metade, eu cismava, sem 

fazer meias perguntas. Tudo para ele se resumia a um meio-mundo. Mas 

via a vida por inteiro, eu sabia. Seu olhar muitas vezes era parado como se 

tudo estivesse num mesmo ponto. E estava. Ele nos doava um sorriso leve 

com meio canto da boca, como se zombando de nós. O pensamento vê o 

mundo melhor que os olhos, eu tentava justificar. O pensamento atravessa 

as cascas e alcança o miolo das coisas. Os olhos só acariciam as superfícies. 

Quem toca o bem dentro de nós é a imaginação. (QUEIRÓS, 2004, p.5) 

 

Já dedicamos alguma atenção ao primeiro período (“Era de vidro o seu olho 

esquerdo”) e sua função de conferir circularidade à forma da novela. Agora nos 

detenhamos em outros pontos da primeira estância-capítulo. Tentemos alcançar, com 

isso, o segredo vívido escondido sob o mandala criado pelo primeiro período da 

narrativa. Afinal, o que não viu o olho de vidro do avô? A indagação-chave que encerra 

a novela parece conter, em si, o segredo da fascinação desse personagem. É o que não 

viu o avô, mas o que traz em si, o que buscaremos agora. E o segredo já pode ser 

vislumbrado naquela “eterna noite” que enverniza o olho de vidro.  

A imagem poética tem sentido e, como diz Bachelard, é preciso vincular “a vida 

própria das imagens aos arquétipos cuja atividade foi mostrada pela psicanálise” 

(BACHELARD, 2008, p. 3). Vejamos o que temos a aprender com o verbo envernizar:  

 

Envernizar v. 1 t.d. aplicar verniz em (e. um móvel) 2 t.d. dar lustre, dar 

brilho a; polir, lustrar 3 t.d. fig. embelezar, camuflar, disfarçar sob aspecto 

brilhante e enganador 4 pron. Infrm. ficar bêbado; embebedar-se, 

embriagar-se. (HOUAISS, 2009, p. 777)      

 

Tomemos o segundo e o terceiro sentidos. Descobriremos, em um, que há uma 

“eterna noite” a dar brilho ao olho de vidro azul-claro. Em outro, de forma figurada, que 

há uma “eterna noite” camuflando o que se vai naquele olho de vidro azul-claro. É na 

ancestralidade dessa “eterna noite” que encontraremos respostas? Sim: é ela quem 
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confere brilho e autenticidade ao olho de misterioso, azul-claro. Não: é ela quem 

camufla, disfarça sob aspecto brilhante e enganador o vazio artificial do vidro, do azul-

claro. É ambiguidade o que Bartolomeu Campos de Queirós tem a nos oferecer. No 

olho de vidro pode estar contida a vida, a verdade, o sentido da imagem imaginada 

bachelardiana; mas o olho de vidro pode conter também o nada, a incerteza, a 

inquietude da dúvida, a meia verdade.  

 

Tenho medo da palavra verdade. É tão crua. Parece feita de faca. A palavra 

verdade não permite o erro, daí não conhecer o perdão. A verdade, se existe, 

deve ser exagerada demais. É maior que o mar. O mar tem margens e a 

verdade não. A verdade não possui fronteiras. A verdade não permite 

perguntas. A verdade é uma resposta quase falsa. A verdade invade. Eu 

sempre acreditei mais no olho da mentira do que no olho da verdade. Com 

o olho da mentira o meu avô só me via com encantos. (QUEIRÓS, 2004, 

p. 9) 

 

A verdade sem fronteiras daquela “eterna noite” assusta o narrador. Assim ele 

empresta a ela a ambiguidade do verbo “envernizar”. O poeta sabe os riscos que corre 

ao entrar no universo escuro dessa sombra ancestral, ele teme (como seu leitor também 

teme) que a “eterna noite” possa ser mais que um verniz. Ele confia na artificialidade do 

olho de vidro (“Eu sempre acreditei mais no olho da mentira”) para desmitificar seu 

Adão arquétipo, seu modelo antropogenético, seu avô. 

Jung nos fala sobre esse medo da sombra que antecede o aparecimento do 

arquétipo:  

 

O encontro consigo mesmo significa, antes de mais nada, o encontro com a 

própria sombra. A sombra é, no entanto, um desfiladeiro, um portal estreito 

cuja dolorosa exiguidade não poupa quem quer que desça ao poço profundo. 

Mas, para sabermos quem somos, temos que nos conhecer a nós mesmos, 

porque o que se segue à morte é de uma amplitude ilimitada, cheia de 

incertezas inauditas, aparentemente sem dentro nem fora, sem em cima, 

nem em baixo, sem um aqui ou um lá, sem meu nem teu, sem bem, nem 

mal. (JUNG, 2013, p. 30) 
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A “eterna noite” ou a verdade a que teme o poeta é, certamente, essa “amplitude 

ilimitada”, “sem dentro nem fora” de que nos fala o psiquiatra suíço. É preciso entrar, porém, no 

negrume da noite, na sombra, cujo portal, na novela, é aberto ao narrador através do exíguo 

desfiladeiro representado pelo olho de vidro.  

Mas não podemos esquecer que, se o verniz pode ser a fonte que abre as portas da 

sombra (consequentemente, da própria verdade temida), pode ser também a fonte da enganação, 

do ludíbrio fatal simbolizado pela falsidade do olho de vidro. O olho, de fato, “parecia 

envernizado”. E se o adjetivo já traz em si a ambiguidade anteriormente citada, o verbo no 

pretérito imperfeito acrescenta ainda mais dúvidas.  

É dessa dicotomia verdade-dúvida que emergirá a figura central da novela, aquela que 

se vê protegida pelo romance-mandala de Bartolomeu Campos de Queirós: o avô. Se nas duas 

primeiras frases o narrador entra no portal oferecido pelo olho de vidro, na terceira somos 

apresentados ao que o olho tem a nos revelar: “Meu avô via a vida pela metade, eu cismava, 

sem fazer meias perguntas”. Pela primeira vez a palavra “avô” surge. E o que ele vê é um meio-

mundo, um mundo repartido pela dicotomia verdade-mentira.  

O universo de O olho de vidro do meu avô é o universo zoroástrico da dualidade: 

verdade-mentira, esquerdo-direito, luz-trevas. Como um Adão recém-emergido do caos da 

criação, o avô enxerga nos abismos do céu e da terra a natureza dicotômica de um universo 

recém-parido. Na teogonia mítica, Deus separa a luz das trevas, o céu da terra e as águas do 

continente em três dias, para que só então a vida surja, em sua forma vegetal. O avô-Adão herda 

esse mundo dialético e o compreende da única forma possível para si: dividindo-o em dois.  

Mas se o mundo da novela é o mundo da dicotomia, o avô representa uma nova chance 

de unificação. O avô é a chave, através do seu olho de vidro, para um reencontro do narrador 

com o seu duplo, uma nova simbiose cósmica que reuniria luz e trevas, céu e terra, água e 

continente. O narrador busca, no avô, a pedra filosofal que reunirá sua natureza fragmentada, 

que re-transformará o dois em um.  

 

Ao ficar diante de meu avô eu me sentia apenas um menino em seus olhos. 

Se alguém nos olha nos multiplica. Passamos a ser dois. Somos duas 

meninas dos olhos. Mas no olhar de meu avô eu só podia ser um. E ser dois 

é ter um companheiro para aventurar, outro irmão para as errâncias. Assim, 

é sempre possível jogar nossa culpa no outro. E ele desculpa sempre. Toda 

pessoa é gêmea de si mesma. Há sempre um outro escondido dentro de nós 

que nos vigia em silêncio. Só aqueles que possuem um olhar de vidro não 

refletem isso. Meu avô me reduzia, me fazia solitário. Eu me sentia único, 

órfão, sem portas para saídas. (QUEIRÓS, 2004, p. 6-7) 
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Essa solidão do narrador funciona, por si, como justificativa e como fim do 

poema-novela. É por ser só que o narrador pode encarar sua imagem imaginada, seu 

avô; é por encará-la que o narrador pode ser só. O avô contém em si o olho de vidro; 

este, por sua vez, parece conter a “eterna noite” em sua superfície. O olho torna-se, 

portanto, o artifício imaginado pelo narrador para buscar aquilo que Jung sugeriu ser o 

encontro consigo mesmo.  

“Só aqueles que possuem um olhar de vidro não refletem isso”, diz o poeta. Ao 

reunificar o mundo dicotômico herdado, o avô usa, de fato, de um artifício, uma 

artificialidade, o olho de vidro. Artifício vem do latim artificium, que quer dizer “arte, 

conhecimento técnico, habilidade etc” (HOUAISS, 2009, p. 196-197). É a arte, a 

habilidade humana que promoverá a reunificação do mundo dividido. É a arte, a 

habilidade humana que leva o narrador a criar seu poema antropogenético. É o 

artificium do olho de vidro quem promoverá, enfim, a fusão final do homem no ser 

solitário.  

Bachelard já saúda esse homem sozinho que descobre seu “ser íntimo”, que 

descobre a unidade.  

 

Que grande tarefa seria para um psicólogo de desligamento, apesar da 

confusão dos sonhos e pesadelos, conhecer a personalidade desse ser íntimo, 

desse ser duplo que “se parece conosco como um irmão”! Conheceríamos 

então a unidade do ser de nossos devaneios. Seríamos realmente os 

sonhadores de nós mesmos. Compreenderíamos oniricamente os outros 

quando conhecêssemos a unidade do ser de seus seres sonhadores. 

(BACHELARD, 1989, p. 101)   

 

O avô, com seu olho de vidro, oferece ao narrador essa experiência da solidão, 

experiência fundamental para que a imaginação criadora exerça sua função do irreal. Bachelard 

nos alerta para a importância dessa função para o devaneio comum, atividade primeira do 

homem solitário.  

 

Como o devaneio é sempre considerado pelo aspecto de uma descontração, 

ignoram-se esses sonhos de ação precisa que designaremos como devaneios 

da vontade. E mais, quando o real se faz presente, com toda a sua força, 

com toda a sua matéria terrestre, pode-se crer facilmente que a função do 
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real descarta a função do irreal. Esquecem-se então as pulsões 

inconscientes, as forças oníricas que se extravasam sem cessar na vida 

consciente. Teremos, pois, de redobrar a atenção se quisermos descobrir a 

atividade prospectiva das imagens, se quisermos colocar a imagem antes 

mesmo da percepção, como uma aventura da percepção. (BACHELARD, 

2008, p. 3) 

 

O narrador é esse homem sozinho bachelardiano que, diante da imagem 

imaginada do olho de vidro, lança-se no devaneio resultante de sua função do irreal. 

Essa imaginação está, de fato, no cerne de toda a novela-poema. Ao ver-se individuado 

pelo artifício do olho de vidro, o lembrador estrutura um imaginário que suplanta o real. 

É fácil constatar que o irreal está no centro do universo sensualizado da narrativa. “O 

pensamento vê o mundo melhor do que os olhos”, diz-nos o narrador. Se ainda restavam 

dúvidas quanto à opção pela imagem imaginada, aquela que, como já discutimos antes, 

antecede e independe da percepção e dos dados sensíveis, parece-nos que a novela faz 

questão de dissipá-las em sua abertura.  

“Meu avô via a vida pela metade, eu cismava, sem fazer meias perguntas. Tudo 

para ele se resumia em meio-mundo. Mas via a vida por inteiro, eu sabia.” Essa 

dicotomia metade-inteiro envolve, é certo, a função do irreal de que nos fala Bachelard. 

O avô, núcleo de um universo bipartido, usa do artifício, do pensamento, da imaginação, 

para focar o mundo e reuni-lo em um inteiro. Em suma, o olho de vidro torna-se então o 

Aleph de um novo universo e o avô o seu primeiro homem, seu Adão. Esse papel 

adâmico do avô resume-se em seu dom de olhar, em sua capacidade de reconstruir o 

universo cindido em dois. Se Adão reinventava o mundo ao dar nome às coisas, o avô 

reinventa o mundo ao olhar para as coisas.  

O ponto-síntese dessa gênese é o olho. Ele é princípio dentro do qual o universo 

temático de O olho de vidro do meu avô se aglutina. “Seu olhar, muitas vezes, era 

parado como se tudo estivesse num mesmo ponto. E estava.” (QUEIRÓS, 2004, P. 5). O 

universo imaginário da novela acha o seu Aleph, sua unificação final. Como no conto 

absurdo de Borges, o Aleph é um dos pontos do espaço que contém todos os pontos. Em 

Bartolomeu, porém, ele perde o seu caráter grotesco para resumir-se à familiaridade do 

olhar. Com seu olho de vidro, o avô sintetiza todos os pontos do espaço em um único 

ponto. O artifício, mais uma vez, parece resolver o paradoxo físico do Aleph.  
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A esta altura, já foi possível identificar, no olho de vidro, as mais diversas 

funções: de talismã mágico, que permite a invocação do avô, o portal estreito de um 

mundo de sombras, que nada mais é do que as próprias profundezas do narrador; de 

artifício para a reunificação de um universo bipartido, que permite ao narrador 

reencontrar-se com o seu duplo e ser, novamente, um só, a Aleph de um cosmos 

imaginário. Falta-nos agora observar um último ponto, antes de passarmos para os 

capítulos seguintes, em que analisaremos o olho sob seus aspectos de forma e matéria. 

Falemos agora do olho-guardião, do objeto que nos protege do mundo fatídico do 

arquétipo. 

Instantaneamente, ao pensarmos no olho-guardião, imaginamos um orwelliano 

Big Brother, que tudo investiga, que tudo desmascara. “Mas o olhar de meu avô 

continuava me deixando atordoado. Imaginar que ele poderia estar lendo o que estava 

escrito dentro de mim, me afligia” (QUEIRÓS, 2004, p. 14). Aos poucos descobrimos 

que o temor do narrador é infundado e justificado ao mesmo tempo. É fato que o olho 

tem apenas o poder de acariciar a superfície; o próprio narrador deixa isso bem claro na 

primeira estância-parágrafo (“Os olhos só acariciam as superfícies”). Mas também é 

verdade que é na superfície mesma que poderemos encontrar as águas profundas, a 

imensidão daquela “eterna noite” que, não coincidentemente, vive na superfície do olho 

azul-claro, como verniz. O próprio narrador-poeta nos indica isso:  

 

Eu também gostaria de possuir um olho assim, que ficasse distante de mim, 

sobre o criado. Ter meu olho me espiando de longe. Quem sabe, eu me 

conheceria melhor? Conheceria minha superfície sem precisar de espelho. 

Um olho capaz de vigiar meu sono, me protegendo dos fantasmas que nos 

visitam se descuidamos de nós. (QUEIRÓS, 2004, p. 13) 

 

Discutiremos melhor esse trecho quando analisarmos a estética da água em O 

olho de vidro do meu avô, no terceiro capítulo, item 3.3. Agora, nos prendamos ao 

aspecto do olho-guardião, que tudo vê. Ao mesmo tempo em que reconhece a 

superficialidade do olhar, o narrador afirma sua capacidade de proteger dos “fantasmas 

que nos visitam”. Como conciliar esse paradoxo? Como entender esse olho de vidro que 

só vê a superfície e, mesmo assim, é capaz de esconjurar os fantasmas profundos da 

alma?   
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Bachelard pode nos oferecer uma resposta para esse enigma. A visão, segundo o 

filósofo francês, seria a “menos sensual das sensações” (BACHELARD, 2013, p. 23). 

Sua superficialidade estaria mais relacionada com os valores sensíveis, com o adorno. 

Conforme já discutimos, é da sensualização da imagem que surge o arquétipo.  

Se apenas no sensual encontraremos a verdadeira “correspondência” que nos 

guiará em direção ao arquétipo, conforme já discutimos anteriormente, é verdade que o 

olho se encontra inicialmente apenas no nível do sentido. Como ele pode, segundo o 

narrador de O olho de vidro do meu avô, proteger dos “fantasmas que nos visitam”? Ora, 

ainda segundo Bachelard, é na vontade de ver, no universo da superfície, que o mundo 

exibe sua profundidade. Ver-se é não apenas um desejo dos sentidos, mas uma 

emanação das águas profundas.  

 

O mundo quer se ver. A vontade, tomada em seu aspecto schopenhaueriano, 

cria olhos para contemplar, para se apascentar na beleza. O olho, por si só, 

não é uma beleza luminosa? Não traz a marca do pancalismo? É preciso 

que ele seja belo para ver o belo. É preciso que a iris do olho tenha uma 

bela cor para que as belas cores entrem em sua pupila. Sem um olho azul, 

como ver realmente o céu azul? Sem um olho negro, como contemplar a 

noite? Reciprocamente, toda beleza é ocelada. Essa união pancalista do 

visível e da visão foi sentida por inumeráveis poetas, que a viveram sem 

defini-la. É uma lei elementar da imaginação. (BACHELARD, 2013, p. 

31) 

 

Entendemos, agora, porque o olho de vidro possui uma “eterna noite” como 

verniz. O olho é o objeto da superfície por essência, mas é essa superfície que refletirá o 

desejo de beleza e, consequentemente, a sensualização do universo visível. Sim é da 

forma, do que constitui suas características formais, que o olho retira seu universo 

sensual, transformando em pancalismo o mero relato dos sentidos. O olho guardião, 

aquele que vigia à “eterna noite”, contém em sua superfície essa mesma noite e por isso 

mesmo pode vigiá-la, protegendo o narrador de seus fantasmas.  

O narrador, como um dos inumeráveis poetas de quem nos fala Bachelard, que 

promoveram a união pancalista do visível com a visão sem defini-la, diz-nos, pois, que 

é na imaginação que o mundo das cascas perde a sua dureza e cede ao mundo os 

interiores. Intuitivamente, é esse mesmo narrador-poeta quem nos apresenta um olho 
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(ainda por cima artificial) com porta de entrada para o que está dentro, para o “miolo 

das coisas”. O olho de mentira é aquele que vê, mantém a vigilância sobre aquilo que 

ameaça vir à superfície. O olho de mentira é aquele que guarda, protege o narrador dos 

“fantasmas que nos visitam”; especialmente, protege o narrador do choque incendiário 

do contato com o avô, imagem sublimada do arquétipo maior do primeiro homem, Adão, 

aquele que nomeia as coisas. Mas o olho de mentira é também, paradoxalmente, aquele 

que desmascara, é a imaginação, que “toca o bem dentro de nós”.   

Essa vontade schopenhaueriana de ver (na verdade, ver-se) adéqua-se ao 

sensível e, principalmente, ao sensual. Ver é a causa final do olho, segundo a 

classificação aristotélica das quatro causas. Mas é dessa finalidade que o olho retira sua 

propriedade de apreender a forma.  

No próximo capítulo analisaremos as várias sensibilidades do olho de vidro para 

captar as formas do mundo. Entraremos, como exposto anteriormente, em um universo 

sensitivo, superficial, mas que nos aponta para o sensual, o profundo. Conheçamos 

primeiro a forma, para então adentrarmos na matéria. 
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2. A CAUSA FORMAL EM O OLHO DE VIDRO DO MEU AVÔ 

  

Era uma vez um menino que ia para longe 

todos os dias / E o primeiro objeto que 

encontrava, nesse objeto se tornava, / E esse 

objeto se tornava parte dele o resto do dia ou 

uma fração do dia, / ou muitos anos ou longos 

ciclos de anos. 

Walt Whitman 

 

O cosmo quer ver-se. Esse grande narciso impessoal enche-se de olhos para 

contemplar-se, justificar-se por sua beleza. É assim que Bachelard encontra na 

superficialidade das águas um impulso profundo, ancestral, uma vontade de parecer, um 

narcisismo. O cosmo dobra-se sobre si mesmo e afunda-se em suas águas profundas. 

Mas é a forma que esse mundo ocelado contempla. É a superfície que ele explora. 

Acaricia seus limites, suas membranas, sua consistência. O cosmo quer ver-se para 

conhecer-se e, quem sabe, amar-se.  

Estamos no mundo da forma. “É necessário que uma causa sentimental, uma 

causa do coração se torne uma causa formal para que a obra tenha a variedade do verbo, 

a vida cambiante da luz” (BACHELARD, 2013, p. 1-2). É essa vida cambiante da luz 

que surge da variedade do verbo. O verbo, porém, recusa-se a ser apenas boca. Mais do 

que falar, o verbo quer ouvir, cheirar, tocar, ver. O verbo cambiante da forma é a matiz 

de um conjunto de intelecções que ultrapassam a forma-fóssil posta sobre o papel. O 

verbo é um órgão ativo que mostra e cria a forma ao mesmo tempo. O verbo é o olho da 

escrita, o grande perscrutador de formas.  

 

Permaneçamos no visível no sentido estrito e prosaico: o pintor, qualquer 

que seja, enquanto pinta, pratica uma teoria mágica da visão. Ele precisa 

admitir que as coisas entram nele ou que, segundo o dilema sarcástico de 

Malembranche, o espírito sai pelos olhos para passear pelas coisas, uma vez 

que não cessa de ajustar sobre elas sua vidência. (Nada muda se ele não 

pinta a partir do motivo: ele pinta, em todo caso, porque viu, porque o 

mundo, ao menos uma vez, gravou dentro dele as cifras do visível.) Ele 

precisa reconhecer, como disse um filósofo, que a visão é espelho ou 
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concentração do universo, ou que, como disse um outro, o ídios kósmos dá 

acesso para ela a um koinós kósmos, que a mesma coisa se encontra lá no 

cerne do mundo e aqui no cerne da visão, a mesma ou, se preferirem uma 

coisa semelhante, mas segundo uma similitude eficaz, que é parente, gênese, 

metamorfose do ser em sua visão. (MERLEAU-PONTY, 2013, p. 24) 

 

Ora, esse espírito que “sai pelos olhos para passear pelas coisas” é justamente o 

ponto de inflexão que estamos buscando. O olho do pintor não é, segundo Ponty, um 

mero ponto de reflexão passivo, mas uma emanação a percorrer as superfícies, tocando 

o universo até o ponto em que o cosmo particular (ídios kósmos) se transforma em um 

cosmo geral (koinós kósmos). Eis a tarefa do olho perscrutador, do olho vigilante que 

identificamos do capítulo anterior.  

O olho, porém, em sua simbiose com o koinós kósmos, sente a carência da forma. 

O olho não se contenta com a virtualidade do olhar. O olho, como o verbo citado acima, 

quer o tato, o gosto, o som, o cheiro. O olho quer o objeto em toda a sua inteireza de 

forma, em toda a sua carnalidade.  

Já tivemos oportunidade, no primeiro capítulo deste trabalho, de investigar esse 

sensualismo que se avizinha do mundo do arquétipo. E é do mundo do arquétipo que se 

cerca a breve narrativa de O olho de vidro do meu avô. É lá, na hipersensibilidade de 

uma memória-imaginação, que descobriremos a sensualidade da forma. Tudo é instável, 

porém, nesse novo cosmo de carne e espírito. A sensibilidade sinestésica alcançada pelo 

narrador re-transforma cheiros em olhares, olhares em gostos, gostos em toques, toques 

em sons, sons em cheiros. Tudo se intercala em um mundo que é puro devir. Bachelard 

nos aponta uma nova infância, uma infância cósmica, eco do grande choque entre o 

ídios kósmos e o koinós kósmos.  

 

Uma infância potencial habita em nós. Quando vamos reencontrá-la nos 

nossos devaneios, mais ainda que na sua realidade, nós a revivemos em 

suas possibilidades. Sonhamos tudo o que ela poderia ter sido, sonhamos no 

limite da história e da lenda. Para atingir as lembranças de nossas solidões, 

idealizamos os mundos em que fomos criança solitária. (BACHELARD, 

2006, p. 95) 
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É da idealização, da ideia, que surge, então, a infância e sua solidão primeira. A 

criança que descobre o mundo e nomeia o seu cosmo torna-se, em consequência, o olho 

perscrutador de que falamos. A criança, como o verbo e o olho, tudo toca, ouve, cheira, 

degusta. A criança tudo vê.   

É essa criança cósmica do devaneio que surge das páginas de O olho de vidro do 

meu avô. Criança, pura intuição e sentidos, que demole as especificidades de cada órgão 

sensitivo para transformar-se em pura captação. É preciso ressaltar, porém, que a 

criança não surge como personagem da novela. Ela é a pura memória-imaginação de 

que nos fala Bachelard.  

 

Em sua primitividade psíquica, Imaginação e Memória aparecem em um 

complexo indissolúvel. Analisamo-las mal quando as ligamos à percepção. 

Já num devaneio, uma vez que nos lembramos, o passado é designado 

como valor de imagem. A imaginação matiza, desde a origem, os quadros 

que gostará de rever. Para ir aos arquivos da memória, importa reencontrar, 

para além dos fatos, valores. Não se analisa a familiaridade contando 

repetições. As técnicas da psicologia experimental mal conseguem 

examinar um estudo da imaginação considerada em seus valores criativos. 

Para reviver os valores do passado, é preciso sonhar, aceitar essa grande 

dilatação psíquica que é o devaneio, na paz de um grande repouso. Então a 

Memória e a Imaginação rivalizam para nos devolver as imagens que se 

ligam à nossa vida. (BACHELARD, 2006, p. 99) 

 

Devolvidas “as imagens que se ligam à nossa vida”, cabe ao poeta recriá-las 

como palavras, como o verbo polimorfo de que falamos acima. A forma imagem volta a 

ser a forma verbo, e faz-se o livro. O livro, porém, é preenchido de vazio, de tudo aquilo 

que “o olho de vidro do meu avô não viu”. As lacunas, a verdadeira informação 

biográfica, mesmo um tipo de biografia ficcionalizada, só sobrevivem como silêncio, 

este que Bachelard nos ensina ser necessário para o surgimento do devaneio. Ao 

resolver narrar o que “o olho de vidro do meu avô não viu”, a novela abre mão, então, 

de ser biografia, cronologia. A novela torna-se puro devaneio da forma. E o verbo faz-se 

imagem outra vez.  

Esse ciclo imagem-verbo-imagem é perfeitamente coerente com os esquemas 

cíclicos da novela que já ressaltamos no primeiro capítulo. Tudo em O olho de vidro do 

meu avô é mandala, proteção. O menino-narrador precisa entrar nessa casa do arquétipo, 
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mas não pode entrar sem a devida proteção do círculo, até do amuleto mágico que, 

nesse caso, é olho de vidro. Porém, as formas na casa do arquétipo são de fogo e 

queimam, consumiriam o narrador que lembra. Seu polimorfismo é uma impressão de 

imagem, a “causa sentimental” de que nos fala Bachelard. É preciso, pois, desvanecer 

os sentidos, transformar o olho em captador universal. As formas que se derretem na 

casa do arquétipo se solidificam em imagens sinestésicas, em sentidos com se 

contradizem e se complementam concomitantemente. Tudo se transforma, tudo está 

sendo.  

Tentaremos entender agora como essas formas se fundem. De suas intricadas 

redes tentaremos decifrar o que capta o olho, como ele toca, cheira, degusta, ouve e vê.              

 

2.1 O olho que toca: a estética do tato  

 

No primeiro capítulo deste trabalho (subitem 1.3), dissemos que o tato era, em O 

olho de vidro do meu avô, o sentido principal de uma sinestesia universal, fundada 

sobre uma sensualização do cosmo. Pretendemos agora desenvolver essa ideia, 

desmembrá-la em suas consequências. Antes, precisamos entender em que sentido o 

toque perpassa todas as formas presentes no texto.  

Retomemos, pois, Merleau-Ponty. No trecho anteriormente citado (páginas 38 e 

39 deste trabalho), o fenomenólogo francês ressalta a qualidade mágica do olhar para o 

pintor, citando Malebranche e sua teoria de que “o espírito sai pelos olhos para passear 

pelas coisas” (MERLEAU-PONTY, 2013, p. 24). Antes, Merleau-Ponty já admitia 

outra possibilidade, a de que “as coisas entram nele (no pintor)” (ibidem). Em ambos os 

casos, seja como um espírito que vagueia ou como um mundo que penetra aquele que 

olha, a atividade de olhar requer o toque, o roçar pelo cosmo.  

Ora, poderíamos facilmente estender essa impressão a todos os outros sentidos: é 

fácil afirmarmos que o olfato toca através do cheiro, o ouvido toca através do som, a 

boca toca através do sabor. Não corremos o risco, aqui, de abusarmos de metáforas para 

entender um universo literário: quando afirmamos que os sentidos tocam seus objetos 

usamos, de fato, quase um conceito literal. Se não, não é a luz que toca os olhos e 

propicia a visão? Não são ondas sonoras que tocam o ouvido e trazem a música? Não é 

o ar que toca o nariz carregado de aromas? Não é o alimento que toca a língua com seus 

matizes de sabor? Sim, há um toque físico por traz de todos os sentidos. É o toque que 

nos conecta com o mundo e interliga o ídios kósmos ao koinós kósmos. Tudo é toque.  
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É verdade que o toque, para aquele que contempla, escapa do simples roçar físico da 

matéria bruta e entra no reino impressivo do espírito. Diz-nos Bergson:  

 

Quem pudesse enxergar o interior de um cérebro em plena atividade, 

acompanhar o vaivém dos átomos e interpretar tudo o que eles fazem, sem 

dúvida ficaria conhecendo alguma coisa do que acontece no espírito, mas 

só ficaria conhecendo pouca coisa. Conheceria tão somente o que é 

exprimível em gestos, atitudes e movimentos do corpo, o que o estado da 

alma contém de ação em via de realização ou simplesmente nascente; o 

restante lhe escaparia. (BERGSON, 2009, p. 41-42)  

 

O que acontece no espírito, parece nos dizer Bergson, escapa as simples 

manifestações físicas e leis matemáticas da matéria bruta. O toque, o espírito é o que 

está além do toque da matéria. A sua maneira, o narrador-criança de O olho de vidro do 

meu avô nos diz isso: “O pensamento vê o mundo melhor que os olhos, eu tentava 

justificar. O pensamento atravessa as cascas e alcança o miolo das coisas. Os olhos só 

acariciam as superfícies. Quem toca o bem dentro de nós é a imaginação.” (QUEIRÓS, 

2004, p. 5). Tocar o “bem dentro de nós” parece ser exatamente aquilo que Bergson 

incluiria naquele restante que escapa ao observador do cérebro em atividade.  

Atravessar, alcançar, acariciar, tocar. São esses os verbos empregados pelo 

narrador em seu processo de interiorização. Como já dito anteriormente, esse trecho 

abre a novela, imprimindo um impressionismo narrativo referenciado pelo toque. É pelo 

toque que iniciaremos essa série de investigações sobre os conteúdos sensíveis da 

narrativa de O olho de vidro do meu avô. Iniciaremos e encerraremos, pois se pelo toque 

descobrimos o mundo da forma, que é a proposta deste capítulo, pelo toque nos 

introduzimos no mundo da matéria, tema do capítulo posterior.  

Segundo essa proposta, o toque é o princípio de uma aventura pela superfície, 

mas é também a porta de entrada para o mundo profundo da matéria. É possível 

identificar isso no trecho transcrito acima. Da carícia do olho, o narrador parte para a 

toque íntimo da imaginação. Olho e imaginação roçam, penetram nesse mundo do 

devaneio tátil proposto por Bartolomeu Campos de Queirós.   

Essa imaginação, porém, possui uma porta de entrada, o olho. E mais uma vez 

nos deparamos com as propriedades mágicas desse objeto. O olho, embora aqui apenas 
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um acariciador, já supõe certas profundezas que serão perscrutadas pelo narrador. Não 

esqueçamos sua afirmativa: “O pensamento vê o mundo melhor do que os olhos”. É 

com uma visão tátil, ou um tato visual, que derrubaremos as cascas e chegaremos ao 

miolo das coisas. O olho roça, acaricia;  pensamento, filho dileto do olhar, penetra, toca 

dentro.  

É preciso definirmos, porém, que olho é esse e que papel relacional ele possui 

com a imaginação. Conforme visto no primeiro capítulo, Bachelard nos alerta para o 

risco de confundirmos a percepção como a matriz de onde se origina a imaginação 

criadora. Antes, é a imaginação que comanda o processo: “A imaginação quer sempre 

comandar. Ela não poderia se submeter ao ser das coisas. Se aceita as suas primeiras 

imagens, é para modificá-las, exagerá-las” (BACHELARD, 2008, p. 22). O olho que 

acaricia a superfície, em Bartolomeu, é, portanto, incapaz de dar forma.  

A imaginação, porém, molda. Como mão que modifica, exagera, deforma, ela 

imprime sobre a imagem sua força de vontade e exerce sua função do irreal. É nela que 

o homem solitário encontrará os seus valores de penetração, em um jogo de sexualidade 

com o mundo, um roçar erótico que “toca bem dentro”. Seria o olho, então, apenas o 

veículo da matéria-prima? O meio pelo qual a imaginação tem acesso ao barro da 

imagem?  

Relendo o trecho de O olho de vidro do meu avô que estamos analisando, 

poderemos optar por uma resposta afirmativa. Sim, seria o olho um mero canal. Dando 

prosseguimento a esse raciocínio, contradiríamos ainda o próprio Bachelard, que nega a 

precedência da percepção sobre a imaginação. Mas é preciso entender que o olho, na 

novela analisada, possui um alcance muito mais complexo que o de mero veículo. É 

como objeto mágico que devemos encará-lo e, como tal, é o olho também um dos 

órgãos da imaginação; é o olho também uma mão que molda o mundo. Senão, vejamos 

o que tem a nos dizer o próprio narrador:  

 

Um dia virei meu avô. Minha mãe me vestiu de pirata. Eu nem sabia o que 

era carnaval. Meu desejo era agastar a venda que cobria o meu olho e me 

impedia de ver melhor. Faltava luz par ao eu olhar. Mas sem a venda eu 

deixaria de ser pirata e ainda mataria a alegria da minha mão de me ver 

como seu pai. Com um olho eu via o baile, as máscaras, os disfarces. Com 

o outro eu invadia caravelas, assaltava navios, vencia mares, me assustava 

com os tesouros. Como meu avô eu via o visível e me encantava com o 
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invisível. Não ter um olho é ver duas vezes. Com um olho você vê o raso e 

com outro mergulha o fundo. (QUEIRÓS, 2004, p. 11-12) 

 

   Eis a chave da compreensão para o universo tátil-visual do narrador. Estamos falando, 

de fato, de dois olhos. Um vê, acaricia as superfícies. Trata-se do olho da percepção, 

aquele que, nas palavras de Bachelard, produz uma visão do real, uma imaginação 

reprodutora. Com o olho de verdade o menino é apenas um simulacro do avô, um falso 

pirata em um baile de carnaval. Não há dúvidas de que é o olho acariciador que 

fornecerá a matéria-prima para o adulto que lembra. É o olho acariciador que traz de 

volta os rostos e lugares da infância, os restos de linho branco que anunciam a morte do 

avô (QUEIRÓS, 2004, p. 45). A memória desse olho verdadeiro é um gigantesco baile 

de carnaval, com suas máscaras e disfarces. O senso comum encontraria aí uma 

justificação da percepção como origem da imaginação:  

 

(...) tanto para a filosofia realista como para o comum dos psicólogos, é a 

percepção das imagens que determina os processos da imaginação. Para 

eles, vemos as coisas primeiro, imaginamo-las depois; combinamos, pela 

imaginação, fragmentos do real percebido, lembranças do real vivido, mas 

não poderíamos atingir o domínio de uma imaginação fundamentalmente 

criadora. Para combinar ricamente, é mister ter visto muito. O conselho de 

bem ver, que forma o fundo da cultura realista, domina sem dificuldade o 

nosso paradoxal conselho de bem sonhar, de sonhar permanecendo fiel ao 

onirismo dos arquétipos que estão enraizados no inconsciente humano. 

(BACHELARD, 2008, p. 2).  

 

É essa cultura realista, representada pelo “olho da verdade”, que Bartolomeu 

simboliza na imagem dos olhos que “só acariciam as superfícies” (QUEIRÓS, 2004, p. 

5). É essa cultura realista que “vê o raso”, que mira o baile, as máscaras, os disfarces. 

Mas o universo de O olho de vidro do meu avô é, como já vimos, bi-partido, dialético, 

zoroástrico. Todo “olho da verdade” deve ser contrabalanceado com um “olho da 

mentira”. E o nosso narrador sempre acreditou “mais no olho da mentira do que no olho 

da verdade” (QUEIRÓS, 2004, p. 9). Existe, portanto, um outro olho, aquele do bem 

sonhar bachelardiano, aquele que penetra as profundezas e, mais do que reproduzir o 

mundo, cria o seu próprio, moldando-o como se fosse mão. É o olho que invade 
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caravelas, assalta navios, vence mares, assusta com os tesouros. É o outro que 

“mergulha o fundo”.  

É sintomático que o narrador identifique esse olho de vidro como “o outro”. 

Trata-se, de fato, de um duplo, de uma natureza bacante contraposta ao apolíneo “olho 

da verdade”. Esse “olho da mentira” não possui as propriedades etéreas e luminosas, ou 

seja, as propriedades de olhar do seu duplo diurno. Ao contrário, possui sim a 

sensualidade do toque, da mão que transcende a carícia para transformá-la em 

penetração. O “olho da mentira” é o olho noturno, que mira a caçadora Diana. Diz-nos o 

narrador: “Com o olho direito meu avô via o sol, a luz, o futuro, o meio-dia. Com o olho 

esquerdo ele via a lua, o escuro, o passado, a meia-noite” (QUEIRÓS, 2004, p. 8). 

No mito, Diana, a lua, não se deixa tocar pelo caçador Acteão, transformando-o 

em cervo para puni-lo. Na imaginação criadora do narrador-caçador, o “olho da 

mentira” torna-se o eterno contemplador da lua, do escuro, do passado, da meia-noite, 

como se eternamente desejoso de tocá-la. Não é absurdo dizer que esse ser-ânsia está 

eternamente em busca do seu objeto de desejo. Ele precisa tocá-la, penetrá-la, mas para 

isso terá que transpor uma primeira barreira diáfana: o ar que separa a Terra da lua.  

Sigamos então o narrador em busca da sua imaginação criadora. A fim de 

alcançar sua Diana, para mergulhar no fundo e tocar o bem dentro de nós, não será mais 

possível recorrermos ao tato. Como já esclarecemos, o tato é o princípio e o fim de 

todos os outros sentidos. Se pelo tato descobrimos a forma, pelo tato chegaremos à 

matéria; da superfície às profundezas. Mas lembremos que Diana proibiu o caçador de 

tocá-la. O olho, que não pode mais acariciar, terá que percorrer os ares e transformar-se 

em olfato.            

 

2.2 O olho que cheira: a estética do olfato 

 

O desejo busca o toque. Ao ver-se privado do contato direto, o toque almeja a 

distância que o separa do seu objeto. Como Acteão a contemplar Diana, o “olho da 

mentira” tem agora o espaço que separa a terra de seu satélite para preencher com 

sentidos. A imaginação precisa erotizar o ar. O ar, porém, recusa-se a ter a 

substancialidade exigida pelo toque. Falta concretude e o desejo ameaça esvair-se sem a 

matéria dura que será moldada pela imaginação.  

Concretude. É disso que os sentidos precisam para sobreviver no mundo 

sensualizado dos arquétipos. O toque, ainda inseguro para percorrer as longas distâncias 
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que o separam de seu objeto de desejo, precisa valer-se de novos sentidos que tragam 

essa marca da concretude. Dois deles parecem satisfazê-lo em suas ambições: o olfato e 

o paladar, o cheiro e o sabor.  

 

Em contradição com esse realismo invertido, que é o realismo instruído, 

podemos assinalar o papel privilegiado que certas sensações grosseiras têm 

na convicção substancialista. Em especial, o sabor e o cheiro, por seu 

aspecto direto e íntimo, parecem trazer uma mensagem segura da realidade 

material. O realismo do nariz é mais forte que o realismo da vista. A vista, a 

fumaça e os sonhos! Ao nariz e à boca, os odores e as carnes! A ideia de 

virtude substancial está ligada ao cheiro por um vínculo estreito. 

(BACHELARD, 1996, p. 144-145)  

 

Cheiro e sabor preconizam, então, o ser. Deter-nos-emos neste e no próximo 

tópico, sobre essas duas sensações. Mas antes definamos que espaço de concretude é 

esse, do qual o cheiro e o sabor são manifestações. 

Dissemos manifestações, mas poderíamos dizer, também, fatos. Fatos que e 

concretizam na imaginação criadora do narrador. O olho que busca o toque, que 

perscruta as profundezas, precisa antes conscientizar-se da realidade de suas imagens. O 

olho precisa internalizar o mundo, possuí-lo por dentro. Lança mão, primeiro, do que o 

ar tem a lhe dar.  

 

Muitas vezes esse silêncio se misturava com o cheiro do alho que minha 

avó refogava para o arroz; possuía o aroma do café coado na hora; tinha o 

gosto dos sonhos que minha avó fritava e cobria com açúcar e canela. E se 

era por demais imenso o silêncio, exalava entre ele um perfume das dálias 

que enfeitavam o canto da sala. O silêncio é essência. Se o olho do meu avô 

via, era uma visão em silêncio. (QUEIRÓS, 2004, p. 10-11) 

 

O ar traz, em um caleidoscópio de sensações, a concretude do lar, abruptamente 

tornado materno. Se até então contávamos a história de Adão, de um patriarcado, 

descobrimos, nesse trecho, as imprevisíveis emanações femininas da casa. O ser 

concreto é feminino, telúrico, pronto para transformar o lar em um útero acolhedor. 

Associar o feminino à terra não é, de forma alguma, um processo aleatório. Se é da terra 
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que Acteão contempla Diana, é a terra e sua gravidade que o prende a um lar. O grande 

mitólogo romeno Mircea Eliade nos esclarece essa questão:  

 

A Terra-Mãe, a Deusa-Mãe de todas as grandes religiões posteriores, é 

sentida como a matriz universal, como a fonte ininterrupta de toda a criação. 

A morte, em si própria, não é um fim definitivo, não é aniquilação absoluta, 

tal como é por vezes concebida no mundo moderno. A morte é assimilada à 

semente que, enterrada no seio da Terra-Mãe, fará nascer uma planta nova. 

Pode-se assim falar de uma visão otimista da morte, pois a morte é 

considerada como um regresso à Mãe, uma reintegração provisória no seio 

materno. (ELIADE, 1957, p. 252)  

 

Em Bartolomeu Campos de Queirós, esse universo telúrico é o mundo da casa. 

Mas a casa não é apenas o espaço virtual em que se movem os personagens. A casa é 

uma concretude. Sentimos, pois, os três elementos que a vivificam, que a tornam 

presente: seu cheiro, seu sabor e seu silêncio. Mas se o silêncio é etéreo e abstrato, os 

sabores e cheiros nos levam imediatamente ao útero do lar. Útero este que se vivifica na 

figura da avó.  

Lavínia, a avó, surge na novela cercada de cheiros: o alho, o café, a roupa 

alvejada, o perfume das dálias, das flores que tece com agulha fina enquanto espera o 

retorno do marido. Ela é a concretude uterina em torno do qual o universo do narrador 

encontra um eixo fixador. Se o avô é o devaneio, o sonho, o olhar (que, segundo 

Bachelard, é menos realista que o cheiro), a avó é a fixidez, a realidade, o odor. Sim, 

somos convidados a senti-la pelo aroma que a antecipa.  

 

A força insinuante dos odores, o fato de eles se imporem, que se queira ou 

não, conferem-lhes a marca de realidades ativas. De fato, o cheiro costuma 

ser apresentado como prova de realidades individualizadas. Boerhaave 

nunca se liberou inteiramente da ideia de que cada ser tem um princípio 

individualizador, princípio concreto que uma química sutil pode pretender 

isolar. (BACHELARD, 1996, p. 145-146). 

 

Esse princípio individualizador que caracteriza a avó e que é antecipado pelos 

cheiros que a acompanham surge ainda no silêncio que a envolve. Para entrarmos no 

mundo de Lavínia precisamos silenciar. É um universo de cheiros e sabores, não de 
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sons. O silêncio, porém, em sua ausência de manifestações sonoras, preenche-se com os 

odores da casa, com a concretude da avó. O narrador não hesita em afirmar que “o 

silêncio é essência”.  

Esse silêncio cheio de cheiros busca preencher os vazios da casa. No 

sensualismo de O olho de vidro do meu avô, nada pode ser mais terrível do que a 

ausência, o nulo. O silêncio vaga pela sala exalando perfume de dálias, preenchendo até 

os cantos. O narrador precisa tocar seus odores. É preciso que eles entrem pela pele, 

pelos ouvidos, pelo olho. Cada centímetro da casa de ser cheio para que aquele que 

lembra possa sexualizar-se novamente. Com o desaparecimento do avô, por exemplo, 

sentimos que a casa esvazia-se; neste trecho, os cheiros somem da companhia da avó, 

assim como o silêncio que os transporta:  

 

Minha avó se aprumou com o dia. Vagou pela casa perseguindo algum 

motivo para explicar a ausência do marido. Nem o silêncio, que tudo sabe, 

respondeu. Ela debruçou na janela, buscando um milagre no fim da rua. 

Passou uma hora e mais duas horas e mais três horas e só o vazio crescia. 

(QUEIRÓS, 2004, p. 43) 

 

Só o vazio cresce. Lavínia busca nos cantos da casa a presença do marido. Ela 

sabe que ele tomou o caminho inverso do seu centro uterino. O avô está fora da casa e 

nada poderá protegê-lo. Retomando Elíade, longe da Terra-Mãe o homem não pode 

renascer. A avó sente o vazio, que é a morte daquele que abandona a concretude do 

útero.  

Lavínia, de fato, sempre foi um cheiro. Sua concretude apenas roçava o espírito 

divagador do avô, que exigia do mundo o tato penetrante da imaginação. Quando o 

narrador nos apresenta Lavínia, ela quase se desvanece, mesmo com seus cheiros, 

mesmo com sua concretude de Terra-Mãe:  

 

Minha avó, que morava em seu olho esquerdo, se chamava Lavínia. Mulher 

alva como as nuvens, macia como as nuvens, leve como as nuvens e com 

cheiro de alfazema. Seu ofício maior consistia em lavar os ternos de linho 

branco do esposo, que só a enxergava com o olho de São Paulo. Suas mãos 

eram longas e as unhas, brilhantes de tanto esfregar a roupa. No dedo, uma 

aliança de ouro com data gravada. Nas orelhas, um par de brincos, presente 

da sua mãe. Lavínia lavava e enxugava com um ar de anil para o branco 
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ficar azulado com o olhar de seu ainda amado. Passava e engomava como 

se conhecesse a China. Soprava as brasas do ferro como se apagasse as 

estrelas da noite. Meu avô se vestia e partia com o olho direito aberto. Sabia 

onde o amor o aguardava. (QUEIRÓS, 2004, p. 32) 

 

A avó, com toda a sua concretude de cheiro, com todas as suas promessas de 

terra-útero, não consegue penetrar o marido. Fica na superficialidade de suas roupas de 

linho branco, roçando-lhe a pele. O avô parte. Ele busca algo mais, ele busca aquilo que 

toca o bem dentro de nós. O olho sentiu os cheiros da terra, mas agora ele quer mais; ele 

precisa degustá-la, comê-la. O amor o aguarda.   

 

2.3 O olho que degusta: a estética do paladar 

 

Ao abandonar a casa todas as tardes, deixando para trás seu pequeno pedaço de 

terra, seu lar, com sua própria mãe-terra representada por Lavínia, o avô repete o antigo 

ritual do homem que se faz ao mar. Esse avô marinheiro precisa romper os oceanos, 

cruzar a linha que separa o interno (a casa) do externo (o mundo). E para extrapolar essa 

fronteira, o personagem faz interno o que é externo: o avô devora o mundo.   

 

Meu avô imaginava sempre, eu acreditava. Vencia as horas lerdas deixando 

o mundo invadi-lo por inteiro. Ele hospedava essa visita sem espanto. 

Saboreava o mundo com antiga fome. E inventava bonito, pois eram da cor 

do mar os seus olhos. E todo mar é belo por ser grande demais. Tudo cabe 

dentro de sua imensidão: viagens, sonhos, partidas, chegadas, mergulhos e 

afogamentos. (QUEIRÓS, 2004, p. 6) 

 

Mais uma vez precisamos retomar Bachelard. Mais uma vez precisamos 

entender esse movimento intestinal, que deglute o universo para ser o universo. 

Precisamos de fato entender até que ponto saborear o mundo é apenas uma figura de 

linguagem. 

 

Uma substância preciosa deve ser procurada, digamos assim, em 

profundidade. Está escondida sob invólucros. Mergulhada em matérias 

grosseiras e na ganga. É obtida através de destilações repetidas, de 

macerações demoradas, de longas “digestões”. Assim extraída, reduzida e 
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depurada, é uma quintessência, é um sumo. Manter um volume reduzido os 

princípios da alimentação ou da cura é um ideal frequente que seduz sem 

dificuldade o pensamento substancialista. O mito da concentração 

substancial é aceito sem discussão. (BACHELARD, 1996, p. 150) 

 

O avô saboreia o mundo. Sua degustação, porém, é mais do que mero jogo de 

palavras. Há uma ânsia de literalidade aí. Há uma ânsia de mastigar o mundo, sentir-lhe 

o sabor, impor a ele (ao mundo) seus líquidos biliares; expulsar a matéria grosseira, o 

invólucro inútil e reter o substancial, um sumo. Há, no avô, a antiga fome da ciência, da 

physis. O olho transforma-se, então, em um imenso aparelho digestivo, metaforizado 

pelo oceano primordial onde todas as coisas se formam, pois “devia ser sem tamanho o 

seu olhar de vidro” (idem).  

A relação entre o olho-intestino e o mar não é aleatória. O mar é o antigo 

guardião de uma quintessência: do sal. Ao ser mar, o olho de vidro do avô digere o 

universo em busca do sal, moeda de troca, do “bem dentro de nós”. Voltemos, ainda 

uma vez, à Bachelard:  

 

Sob esse aspecto, o sal está ligado a uma concentração típica. Pela 

evaporação do supérfluo, logo aparece, numa solução de sal, a matéria 

essencial e preciosa. O mito é naturalmente levado ao extremo pela intuição 

da interiorização. Como afirma Nicolas de Locques, “o sal é sempre o 

íntimo do íntimo”. Ou seja, o sal é a essência da essência, a substância da 

substância. Daí, uma razão de valor substancial não discutida. 

(BACHEARD, 1996, p. 151) 

 

Essa busca do sal, essa “antiga fome” de que nos fala o narrador, coincide com a 

investigação que a imaginação promove no mundo. Sim, a mesma imaginação criadora 

bachelardiana ressurge agora na função digestiva do olho de vidro. A mesma 

imaginação que “toca o bem dentro de nós” digere as formas nutritivas do mundo para 

encontrar o sal do universo. A imaginação operada pelo olho de vidro destila o que 

importa: viagens, sonhos, partidas, chegadas, mergulhos e afogamentos. Quão distantes 

já estamos aqui do mundo odorífico e telúrico da avó e da casa. O avô fez-se marinheiro 

e o mar é sua bílis degustativa. O mar dissolve a realidade de chão da casa e transforma 

o realismo cotidiano em viagem, sonho. A terra vira ar.  
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Esse sal quintessencial buscado pelo avô ressurge, em outro momento, como o 

elixir sanador da realidade trágica dos que ficaram em terra, sem direito a embarcar na 

viagem gustativa do patriarca.  

 

Sempre gostei do sabor das lágrimas. Minhas dores duravam só o tempo de 

a lágrima chegar a minha boca. Quando eu passava a língua e sentia o sal, 

esquecia a dor. A lágrima sempre salgou meu sofrimento com seu mistério. 

(QUEIRÓS, 2004, p. 16) 

 

O sal cura aqueles que ficaram. O sal, porém, é o produto quintessencial que se 

forma a partir da destilação do sofrimento. É do sal que nos fala o poeta:  

 

Ó mar salgado, quanto do teu sal 

São lágrimas de Portugal! 

Por te cruzarmos quantas mães choraram, 

Quantos filhos em vão rezaram! 

Quantas noivas ficaram por casar 

Para que fosses nosso, ó mar!  (PESSOA, 1996, p. 58) 

 

O sal volta, então, ao mar. O mesmo mar que atrai o avô em sua busca pelo 

“bem dentro de nós”, sua especiaria do oriente. O ciclo do patriarcado está fechado. 

Como uma serpente que engole o próprio rabo, o avô causa as lágrimas que ele vai 

buscar em sua aventura marítima imaginária. Tudo estaria encerrado nessa cruel cadeia 

se o mar fosse apenas o mar da conquista colonial. Mas o mar aberto à imaginação é o 

oposto do mar fechado do comércio. O mar da imaginação criadora é o mar ilimitado, 

sem fim. Não se deixa invadir, mas invade. O mar salgado do avô é o mar salgado 

camoniano, que se abre a transcendência do amor. Como os Lusíadas, o avô não está 

fadado às Índias, mas ao gigantesco banquete da Ilha do Amor. O “amor o aguardava” e 

ele quer devorá-lo.  

Avô, com sua busca esperançosa, torna-se, então, não aquele que abandona, não 

o patriarca, mas o portador da boa nova, da mensagem do amor. O avô traz nos olhos o 

mar que foi buscar e oferece-o em banquete à imaginação do narrador-menino. Encerra-

se assim a aventura gustativa dos desbravadores:  

 

Lembro-me um dia no quintal, com meu avô, embaixo de um pé de 

jabuticaba. Eram milhares de olhos pretos me espiando, me convidando a 
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saboreá-los. Queria que os olhos do meu avô fossem pretos para me espiar, 

como faziam as jabuticabas. Não gostaria de chupá-los. Mas eles eram 

azuis e muito longe do mar. Mesmo assim eu navegava. (QUEIRÓS, 2004, 

p. 17) 

 

O avô que devora o mar não o traz para ser, agora, digerido (“Não gostaria de 

chupá-los). Seu olho de vidro já fez o papel de intestino. O avô é o portador do sumo, do 

essencial. Agora ele pode dar-se a contemplação. O narrador pode navegá-lo, mesmo 

sem degustá-lo. O avô é o portador da essência. Mas como explicá-la? Como repassá-

la? O menino navega no mar trazido pelo olho, mas não há ensinamento entre o avô e o 

neto. Não ficamos sabendo como ocorre a mágica de transmissão da viagem de um para 

o outro. Há apenas o silêncio. Mas o “silêncio é essência” (QUEIRÓS, 2004, p. 11) 

 

2.4 O olho que ouve: a estética da audição 

 

Há um grande invólucro sonoro ao redor da ambientação de O olho de vidro do 

meu avô; uma sensação sonora que parece preencher cada canto daquele universo da 

infância mítica do narrador. Esse envoltório parece abarcar todos os estímulos sensoriais 

analisados até aqui. Ele toca, ele cheira, ele degusta, ele vê. Sua presença maciça para 

sacralizar toda a carnalidade sensível do mundo arquetípico. Carregado de toques, 

carregado de cheiros, carregado de gostos, existe o silêncio.  

O silêncio, a princípio, é um estímulo negativo: é uma ausência de som. Essa 

ausência, porém, concretiza-se na espacialidade de O olho de vidro do meu avô. 

Vejamos: “O silêncio decifra todos os labirintos” (p. 10), “Estávamos envolvidos de 

emudecimento” (p. 11); “E minhas palavras, ainda presas em minha garganta, eu as 

guardava por linhas tortas” (p. 14); “A casa do meu avô era silenciosa. Todas as 

palavras tinham sido ditas. Nada mais mudava do lugar” (p. 34); “Nem o silêncio, que 

tudo sabe, respondeu” (p. 43); “Sobraram os ternos de linho engomados no guarda-

roupa, a mala com as pílulas, a cadeira de balanço embalando todo o silêncio do 

mundo” (p. 46). Em O olho de vidro do meu avô, o silêncio é o espaço em que respiram 

os personagens.  

Há nesse silêncio e espaço, porém, tudo aquilo que não está ao alcance dos 

sentidos. Depois de estudarmos a materialidade do tato, do olfato e do paladar, 

precisamos nos render ao etéreo da audição. Rompida a fronteira da carne, o olho de 
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vidro agora entra no reino do espírito e é o silêncio o guia desse mistério. Diz-nos 

Bachelard:  

 

Há imagens literárias que nos engajam em reflexões indefinidas, silenciosas. 

Percebemos então que na própria imagem se incorpora um silêncio em 

profundidade. Se quisermos estudar essa integração do silêncio ao poema, 

não é preciso fazer dela a simples dialética linear das pausas e dos sons ao 

longo de uma recitação. Importa compreender que o princípio do silêncio 

em poesia é um pensamento oculto, um pensamento secreto. No momento 

em que um pensamento hábil em ocultar-se sob suas imagens espreita na 

sombra um leitor, os ruídos se abafam e a leitura começa, a lenta leitura 

sonhadora. Na busca de um pensamento oculto sob os sedimentos 

expressivos desenvolve-se a geologia do silêncio. (BACHELARD, 2001, 

p. 259) 

 

É essa geologia de um espaço espiritualizado pelo silêncio poético que parece 

irromper de cada recanto em O olho de vidro do meu avô. O silêncio, embora imaterial, 

transforma tudo em espaço, tudo em vida. Esse mistério de que nos fala Bachelard 

relaciona-se diretamente com essa sacralidade do silêncio. Não há vozes (ou quase não 

há) na novela. Apenas sussurros, cochichos. Fala-se à “bocca chiusa”: “As águas 

corriam murmurando melodias (...)” (p. 41); “Um boato se espalhou pelas ruas, em 

susssurros” (p. 45); “De vez em quando algum suspiro antigo cortava o silêncio (...)” (p. 

41). Quem ousa, porém, interromper o silêncio, traz o terror do sacrílego do que rompe 

com o segredo: “Mas durante a noite, sem sono, terror me cobria. O barulho das águas 

se fazia estrondo de tempestade. Eu fechava os olhos e escutava o pio dos pássaros 

pedindo amparo. O canto das corujas virava um lamento” (p. 41-42). O silêncio exige 

seus privilégios de deus do lar.  

Privilégios, porém, que podem ser cedidos. Enquanto o silêncio passeia soberano 

pelos recantos da casa, apenas um personagem ousa enfrentá-lo: como uma ninfa, ou 

anima, da casa, a mãe emerge soberana em desafio ao deus silêncio. A mãe precede 

tudo: “Ela era a primeira filha, a primeira fase da lua, primeira cor do arco-íris, primeira 

nota musical” (p. 20). Como um Dó abrindo uma escala, a mãe é o anúncio de que o 

silêncio pode ser rompido, ou melhor, de que o silêncio não pode domar o poder da 

anima. Diz-nos C.G. Jung:  
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A anima não é alma no sentido dogmático, nem uma anima rationalis, que 

é um conceito filosófico, mas um arquétipo natural que soma 

satisfatoriamente todas as afirmações do inconsciente, da mente primitiva, 

da história da linguagem e da religião. Ela é um “factor” no sentido próprio 

da palavra. Não podemos fazê-la, mas ela é sempre o a priori de humores, 

reações, impulsos e de todas as espontaneidades psíquicas. Ela é algo que 

vive por si mesma e que nos faz viver; é uma vida por detrás da consciência, 

que nela não pode ser completamente integrada, mas da qual pelo contrário 

esta última emerge. (JUNG, 2013, p. 36)   

 

E é essa anima-mãe quem romperá com todos os privilégios da casa, do 

patriarcado ao reino do silêncio; como bem descreve Bartolomeu, ela “era a primeira”. 

A mãe surge como uma imagem musical, a “primeira nota musical”. Essa nota, 

dissonante se levarmos em consideração a hegemonia do silêncio na casa, tem, porém, o 

poder curativo da anima; como um espírito da floresta, ou como uma sereia do mar de 

vidro da novela, a mãe canta e seu canto possui o poder de sanar:  

 

Lembro-me de que quando sua dor era maior que a cruz, ela se assentava na 

cama, entre lençóis e brancura, e se punha a cantar. A melodia invadia a 

casa, os cômodos, os quintais, os vizinhos. Sua voz afinada desafinava a 

nossa esperança. A música foi sua maneira de prolongar a partida. Não 

havia remédio maior que a canção para ultrapassar seu desespero. 

(QUEIRÓS, 2004, p. 20-21) 

 

O rei silêncio, aqui, perde totalmente seu caráter privilegiado de deus do lar. O 

silêncio tem que ceder aos poderes encantatórios da anima, ceder a esse “factor” de que 

nos fala Jung. Nada pode deter a mãe e sua canção; ela é a força eruptiva que precede 

todo o mundo consciente da casa. O narrador que lembra a aceita como um fato 

inevitável; mais do que isso, como uma ninfa que cerca e protege seu universo de 

encantos. Não à toa, é no capítulo-estância que trata da mãe, assim que conhecemos 

suas propriedades musicais, que o narrador se sente à vontade para falar do mundo 

fabulístico da infância. Logo após o parágrafo transcrito acima, diz-nos o narrador:  
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Nós éramos seis filhos felizes entre as alegrias da pequena cidade: 

cachoeiras, ruas, quintais, matos, árvores, escola e livros. Envolvidos pela 

saudade, passamos também a estar no mundo brincando com a tristeza, 

improvisando carinhos, sonhando apenas com o que já tínhamos. E quando 

as surpresas apareciam, mesmo pequenas, a vida virava uma festa. 

(QUEIRÓS, 2004, p. 21).  

 

É essa mãe-fada e seu canto mágico que criam essa infância fabulosa, essa vida 

virada festa. A austeridade do silêncio jamais seria capaz de costurar essas cenas de 

“cachoeiras, ruas, quintais, matos, árvores, escola e livros”.  O silêncio, ou o segredo da 

casa, tem seu poder interrompido por essa música que irrompe, por essa mãe criadora 

que se mostra a primeira nuance de cor no universo soturno do patriarcado. A mãe-

anima canta e seus seis filhos dançam, em desafio ao silêncio.  

Agora, quase tudo está sensibilizado no universo da novela. Do toque que anseia 

pela forma ao cheiro que prende à terra; do cheiro que materializa o lar ao sabor que 

devora o mundo; do sabor que extrai os sais nutrientes da realidade ao som que cria o 

universo da imaginação infantil. O universo em O olho de vidro do meu avô vai 

ganhando forma, vai cristalizando-se em limites e arestas. Falta, porém, vermos esse 

universo. O olho tenderá, então, a voltar a sua função fisiológica. O olho precisa ver.  

 

2.5 O olho que vê: a estética da visão 

 

De todos os sentidos que analisamos até agora, apenas o olfato não sente a ânsia 

do movimento. Antes, seu desejo é a permanência, o apego à terra, ao familiar. Há, em 

oposição ao olfato, todo um devir de movimento, todo um mundo que se desloca e é 

deslocado pela experiência sensível. Os sentidos podem, de fato, ir de uma concretude a 

uma abstração; já vimos como o olfato e o paladar pedem materialidade, pedem um 

corpo; também já vimos como a audição cria um universo diáfano, um reino de conto de 

fadas. A visão, porém, carrega o sensível de uma carga afetiva que praticamente 

dissolve a concretude. “A vista, a fumaça e os sonhos! Ao nariz e à boca, os odores e as 

carnes!” (BACHELARD, 1996, p. 145). É a visão constante do olho de vidro do avô 

que traz de volta o mundo imaginado da infância ao narrador; é a visão da imaginação 

do olho de vidro que prolonga o espaço concreto para além da sua concretude. A visão 

diafaniza a realidade, prolongando-a, impingindo-a o desejo, a realização da carência. O 



 57 

olho sente o universo porque o olho pode percorrer as distâncias que o corpo não pode. 

“E devia ser sem tamanho o seu olhar de vidro. Ele parecia conhecer até o depois dos 

oceanos.” (QUEIRÓS, 2004, p. 6).  

Esse olho que desconcretiza realidade e a transmuta em imaginação é o órgão 

por excelência do movimento. Não, as pernas não podem levar o avô ao “depois dos 

oceanos”; as pernas, nesse sentido, estão tão presas ao chão da realidade, ou da casa, 

quanto o olfato: as pernas são raízes, o olho, asas. Os dois, pernas e olhos, porém, estão 

muito mais imbricados do que essa aparente contradição pode antever. Há no olhar uma 

necessidade de movimento que apenas as pernas poderiam realizar, se não estivessem 

presas ao chão. O olho, então, órgão da imaginação, supre essa carência tornando-se ele 

próprio agente do movimento, ser que anda. Merleau-Ponty nos esclarece essa 

imbricação entre as pernas e os olhos:  

 

Basta que eu veja alguma coisa para saber juntar-me a ela e atingi-la, 

mesmo se não sei como isso se produz na máquina nervosa. Meu corpo 

móvel conta com o mundo visível, faz parte dele, e por isso posso dirigi-lo 

no visível. Mas também é verdade que a visão depende do movimento. Só 

se vê o que se olha. Que seria a visão sem nenhum movimento dos olhos, e 

como esse movimento não confundiria as coisas se ele próprio fosse reflexo 

ou cego, se não tivesse suas antenas, sua clarividência, se a visão não se 

antecipasse nele? Todos os meus deslocamentos por princípio figuram num 

canto de minha paisagem, estão reportados ao mapa do visível. Tudo o que 

vejo por princípio está ao meu alcance, pelo menos ao alcance de meu olhar, 

assinalado no mapa do “eu posso”. Cada um dos dois mapas é completo. O 

mundo visível e de meus projetos motores são partes totais do mesmo ser. 

(MERLEAU-PONTY, 2013, p. 18-19).  

 

Ponty está falando, está claro, da visão fisiológica, não do devaneio 

bachelardiano implicado pelo olhar que é imaginação. Essa relação física, porém, ajuda-

nos a compreender a dinâmica olho-pernas para além do “mapa do visível”. A 

imbricação sensória entre o mundo visível e os projetos motores daquele que vê deixa 

marcas indeléveis também no mundo do devaneio. Também a imaginação, plena da 

correspondência inata entre o movimento e o olhar, deseja as pernas para alcançar o que 

está além do físico.  
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Se fizermos um levantamento em O olho de vidro do meu avô, descobriremos 

com frequência essa relação íntima entre o olhar (imaginar) e o andar. Vejamos: “O 

pensamento atravessa as cascas e alcança o miolo das coisas” (p. 5); “Com um olho 

você vê o raso e com o outro mergulha fundo” (p. 12); “Mas meu avô só devia ver o 

mundo inteiro quando sonhava” (p. 26); “Eu apreciava ver meu pai olhando para frente 

e correndo os olhos sobre o que estava atrás” (p. 28). Esse olho que percorre um espaço 

virtual transforma em projeto motor tudo aquilo que é imaginação. O olho de verdade 

possui o que vê, mas deseja o que não vê. O mundo bipartido de O olho de vidro do meu 

avô ganha agora uma nova significação: o mundo visto pelo olho direito (ou o mundo 

alcançável pelo aparelho motor) e o mundo visto pelo olho esquerdo (ou o mundo 

desejado pelo aparelho motor). O avô deseja percorrer, mas na impossibilidade de suas 

pernas, imagina.  

O desejo do olho da imaginação é, de fato, o mote iniciador da odisseia do avô:  

 

Dizem que ele viajou para São Paulo. Naquele tempo, São Paulo ficava 

quase em outro país. Foi comprar esse olho que não via. Ele jamais 

acreditou que, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Venceu longos 

dias de estrada, poeira, lama, fantasiado de pirata, como se fosse carnaval. 

Tudo para conquistar um olho. Meu avô era vaidoso, mesmo sem desejar 

ter reinado. (QUEIRÓS, 2004, p. 7) 

 

O parágrafo sintetiza essa busca pelo olho da imaginação, o olho-imagem que 

representará todo o espectro sensível do mundo desejado. Mesmo sem reinar sobre ele, 

o avô quer possuir o olho, pois sabe que ele é a chave para a conquista das terras 

longínquas da imaginação. Com o olho de vidro, o avô pode sonhar e, sonhando, 

transformar em projeto motor o que antes era apenas inalcançável. De repente, o 

universo se torna alcançável, não para que o avô se torne seu déspota, seu rei absoluto. 

O universo torna-se alcançável graças ao objeto-olho que é esse mundo.  

 

De repente uma imagem se instala no centro do nosso ser imaginante. Ela 

nos retém, nos fixa. Infunde-nos o ser. O cogito é conquistado por um 

objeto do mundo, um objeto que, por si só, representa o mundo. O detalhe 

imaginado é uma ponta aguda que penetra o sonhador, suscitando nele uma 

meditação concreta. Seu ser é a um tempo o ser da imagem e o ser da 

adesão à imagem que provoca admiração. A imagem nos fornece uma 
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ilustração da nossa admiração. Os registros sensíveis se correspondem. 

Completam-se um ao outro. Conhecemos, num devaneio que sonha sobre 

um simples objeto, uma polivalência do nosso ser sonhador. 

(BACHELARD, 2006, p. 147-148) 

 

O ser que sonha concretiza seu sonho no objeto olho, no objeto talismã, porta de 

entrada de todo o mundo do devaneio em O olho de vidro do meu avô. O olho em si já é 

esse objeto. O olho de vidro é aquilo que Bachelard diz que “representa o mundo”. 

Olho-Ítaca em que o avô-Odisseu busca o centro do seu mundo.  

É importante observar aqui o contraste entre a odisseia do avô (“Naquele tempo, 

São Paulo ficava quase em outro país”) para conquistar o olho e a imobilidade do 

narrador para acessar o objeto mágico (“Mas para mim, depois de passar de mão em 

mão, restou seu olho de vidro, agora sobre a minha mesa, dormindo num pires”, p. 46). 

O olhar, após conquistado, repousa, dormindo. É como se a ação para conquistar o olhar, 

simbolizada na viagem até São Paulo, fosse contrabalanceada pelo repouso do próprio 

olhar, que dorme sobre o pires. O espaço físico percorrido pelo avô metamorfoseia-se 

em espaço sonhado a ser percorrido pelo neto, no sono, não mais na vigília. O olho de 

vidro, para olhar-andar, precisa encantar-se no sonho. Olho torna-se perna ao dormir 

sobre o pires.      

Essa confluência do campo visual no campo dos projetos motores, de que nos fala 

Merleau-Ponty, nos apresenta um olho andarilho que, em vez de solidificar-se, torna-se éter no 

sonho. Cumpre-se assim todas as etapas para a descoberta da forma, para a investigação do 

universo pelo olhar: primeiro o olho volta-se para si mesmo, através do tato, investigando o 

interior da forma para melhor possuí-la; logo após, o olho cheira, descobre a terra, o lar, o 

espaço da casa que lhe constitui a geografia afetiva: o olho descobre seu ponto fixo; preso, 

porém, ao lar, o olho busca libertar-se pelo desejo da posse, o olho da conquista degusta o 

mundo, quer devorá-lo, sentir seu sabor e absorver seu sal essencial, o olho engole para dominar 

a forma; embriagado pelo desejo da posse, o olho rende-se ao encanto, rende-se ao som, 

redescobre a melodia e escuta; a música recria, então, um novo mundo, afetivo como os cheiros 

do lar, mas livre como os bosques da infância, o olho, pela audição, conhece a liberdade da 

forma do novo mundo; interiorizado (pelo tato), ciente de suas origens (pelo cheiro), absorvido 

pelo desejo da conquista (pelo paladar) e novamente ciente de sua liberdade (pela audição), 

resta ao olho tornar-se andarilho (pelo olhar); e é recuperando o olhar da imaginação que esse 

novo olho, nova forma de sensibilidade, parte em busca de um conhecimento novo. Dominando 
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todos os demônios do lar, todos os espíritos do bosque e potestades do mar, resta ao olho 

dominar-se, conhecer sua forma exterior para completar-se; o olho precisa voltar a tocar-se.     

 

2.6 De volta ao toque 

 

O olho está prestes a dominar toda a sua forma: já conquistou seu interior e sua 

paisagem; resta ao objeto olho voltar-se para si mesmo, mirar-se no espelho e descobrir-

se inteiro. E o toque é o que há de mais conclusivo para aquele que deseja investigar-se.  

Sabemos, pelos postulados da teoria da relatividade, o quanto os grandes gênios 

da física clássica estavam infectados pelo sentimento do toque. Bertrand Russell, em 

seu ABC da Relatividade, nos diz:  

 

Ao explorar a superfície da Terra, usamos todos os nossos sentidos, mais 

particularmente o tato e a visão. Em idades pré-científicas, usavam-se 

partes do corpo humano para medir comprimentos: “polegada”, “pé”, 

“cúbito” e “palmo” eram definidos dessa maneira. Para distâncias maiores, 

pensávamos no tempo necessário para andar de um lugar a outro. Pouco a 

pouco aprendemos a avaliar distâncias aproximadamente pelo olho, mas 

quando queremos ser precisos, dependemos do tato. (RUSSELL, 2005, p. 

21-22) 

 

Sim, “quando queremos ser precisos, dependemos do tato”. Se a física moderna 

veio derrubar os nossos preconceitos táteis, na física sentimental, de que nos ocupamos 

aqui, esse sentido ainda é a medida última do nosso conhecimento do mundo. Queremos 

tocar, pois só o toque é real. Diante do espelho, mais do que se olhar, o homem toca-se: 

descobre-se real, inteiro. O espelho é anti-narcísico porque não possui as imprecisões da 

água; Narciso pode admirar-se na turvação do lago, mas, em frente ao espelho, Narciso 

se horrorizará diante do realismo de sua imagem. O mito descobre-se carne e, como 

carne, deseja o toque. A virtualidade do espelho é insuficiente para o desejo de matéria 

que o toque traz consigo. Quer-se descobrir cada polegada, penetrar com a mão as 

nuanças da pele, seus deltas e montes. Ao ver-se inteiro, límpido, Narciso abandona o 

amor-próprio, substituindo-o pela curiosidade.  

 

Eu gosto da palavra crença. Ter crença é ser mais brando, é poder mudar, 

trocar de lado, ser um dia sim e outro não. É não ser certo nem dar certeza. 
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E a crença do outro pode encantar você, lhe deixando apaixonado. Na 

paixão mudamos de lugar. Na paixão você é feliz por cumprir a crença do 

outro. A crença escuta. Quem possui a verdade apenas fala. Meu avô devia 

viver em dúvida. Não sabia, ao certo, o que seu olhar alcançava. 

(QUEIRÓS, 2004, p. 10) 

 

Viver em dúvida e querer alcançar, nesse sentido, tornam-se sinônimos. O olho 

deseja tocar, explorar pelo tato as superfícies da forma e descobrir o segredo último 

desta: a matéria.  

 

Se nossos olhos fossem feitos de tal modo que nenhuma parte de nosso 

corpo se expusesse ao nosso olhar, ou se um dispositivo maligno, deixando-

nos livres para passar a mão sobre as coisas, nos impedisse de tocar nosso 

próprio corpo – ou simplesmente se, como certos animais, tivéssemos olhos 

laterais, sem recobrimento dos campos visuais -, esse corpo que não se 

refletiria, não se sentiria, esse corpo quase adamantino, que não seria 

inteiramente carne, tampouco seria o corpo de um homem, e não haveria 

humanidade. (MERLEAU-PONTY, 2013, p. 20)    

 

O homem, pois, para concretizar-se em humanidade, precisa desse conhecimento 

de si, desse toque da carne na carne. Esse sentido-sanciência que chamamos homem, 

imbuído do desejo de conhecer (-se), investiga então a matéria e pergunta-lhe: o que és? 

Quem te fez? Como és possível?  

No espelho, o olho conhece a forma e descobre a insuficiência desta para 

explicar-se. Tocando-se o olho indaga: de que és feito? O olho descobre a matéria.  
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3. A CAUSA MATERIAL EM O OLHO DE VIDRO DO MEU AVÔ 

 

E o vivo e puro amor de que sou feito, 

Como a matéria simples busca a forma. 

Luís de Camões 

 

Para bem compreendermos o percurso que tomamos em nossa investigação 

sobre O olho de vidro do meu avô, precisamos inverter a lógica proposta do Luís de 

Camões em seu famoso soneto 96 (citado como epígrafe deste capítulo). A especulação 

camoniana, de fundo aristotélico, encontra na causa formal um dos destinos da matéria. 

Da “simples matéria”, o poeta busca a forma. Neste trabalho percorremos o caminho 

oposto: da simples forma, buscamos a matéria profunda. No que ela, a matéria, tem de 

essencial, procuraremos entender as consequências de um percurso que vem da 

contemplação da forma; o olho que conduz ao vidro e como este vidro pode ser 

decomposto em matéria simples, fundadora. Apliquemos, então, uma psicologia dos 

elementos, tal qual investigada por Bachelard em sua quadrilogia da matéria. 

Decomporemos o vidro em seus quatro elementos fundadores: sua terra elementar, seu 

fogo de fundição, sua água de resfriamento e a expansividade do ar. 

A sequência proposta (terra, fogo, água e ar), embora pareça arbitrária, segue a 

lógica de uma forja em busca de uma forma: analisaremos a terra como a matéria firme 

em torno da qual o narrador-poeta procura tecer sua memória-poema; dessa matéria 

dura, analisaremos a fundição representada pela sexualização da matéria nas imagens de 

fogo; o resfriamento da água nos conduz a uma nova estabilização da forma que, por 

fim, é irradiada na expansividade e transparência do ar. 

Esse percurso toma por pressupostos alguns conceitos que nos remetem à 

filosofia antiga, contextualizada por Bachelard em sua psicologia da matéria. O 

principal desses conceitos é o de “elemento”. Na física aristotélica, “elemento” é “o 

componente primeiro imanente, do qual uma coisa é constituída e que é indivisível em 

outra espécie” (ARISTOTELES in REALE, 2014, p. 85). Quando afirmou isso em sua 

Metafísica, Aristóteles já tomava por base a tradição grega de estruturar a matéria em 

quatro elementos: o fogo, a terra, a água e o ar. Esses quatro princípios, porém, longe de 

possuírem o sentido moderno puramente molecular, possuíam, na antiguidade e na 

mística medieval, o sentido de potências íntimas, espirituais. Estavam ligados a 

características de expansão e retração (quente ou frio, respectivamente), tensão ou 
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relaxamento (secura e umidade, respectivamente). Assim, a terra seria seca e fria, por 

sua essencialidade tensa (rígida) e pouco expansiva (retraída); o fogo seria seco e quente, 

por ser expansivo e não maleável; a água seria úmida e fria, por ser maleável, mas 

retraída; e o ar seria quente e úmido, por ser irradiante e expansivo.  

Não discutiremos de forma pormenorizada todas as nuances dos quatro 

elementos, mas nos concentraremos na dicotomia do quente-frio, constante nas imagens 

de O olho de vidro do meu avô. Um levantamento detalhado vai nos mostrar que é na 

fricção desses pólos que a imagética de Bartolomeu vai reconstruindo a memória-

narrativa. Encontramos o quente e o frio em diversas passagens da novela: “De um lado 

ele sentia frio, do outro sentia calor (p. 36); “Pedia água quente e fria, e bebia sem levar 

o copo a boca” (p. 36); “Com o olho frio a gente vê assombração e com o olho quente 

só o que nos assombra” (p. 37); “Ter sido levado para um mundo sem memória com um 

lado quente e outro frio” (p. 44). Essa tensão nos conduz a uma imaginação da matéria 

partindo dessa dicotomia: O olho de vidro do meu avô se concentra em um choque de 

imagens “quentes”, ou seja, radiantes, expansivas, centrífugas, imagens de fogo e ar; 

contra imagens “frias”, ou seja, absorventes, introspectivas, centrípetas, imagens de 

terra e água.  

O estudo da quadrilogia dos elementos de Bachelard pode nos conduzir a uma 

psicologia dos elementos fundada nessas premissas. Assim escreve o filósofo no 

prefácio de “Terra e os devaneios da vontade”:  

 

Há uma grande diferença entre uma imagem literária, que descreve uma 

beleza já realizada, uma beleza que encontrou sua plena forma, e uma 

imagem literária que trabalha no mistério da matéria e quer mais sugerir do 

que descrever. Por isso a nossa posição particular, apesar de suas limitações, 

oferece muitas vantagens. Deixemos a outros o cuidado de estudar a beleza 

das formas; queremos consagrar nossos esforços a determinar a beleza 

íntima das matérias; sua massa de atrativos ocultos, todo esse espaço 

afetivo concentrado no interior das coisas. (BACHELARD, 2008, p. 6-7)   

 

Se, no capítulo anterior, nos esforçamos em busca da beleza da forma, façamos 

agora o esforço mais profundo em busca do “interior das coisas”. Investiguemos a 

matéria.           
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3.1 O olho de terra: a psicologia da dureza 

 

“Os objetos da terra nos devolvem o eco de nossa promessa de energia” 

(BACHELARD, 2008, p. 7). É assim que Gaston Bachelard pretende nos introduzir no 

universo mítico da terra. Pois é como devolução que o objeto olho faz retornar ao 

narrador-poeta de O olho de vidro do meu avô suas primeiras promessas de energia, seu 

conteúdo emocional profundo, cuja raiz ultrapassa a memória para atingir a própria 

matéria de que a imagem é feita. 

Buscar uma matéria sob uma imagem parece, ao senso comum, afundar-se em 

um paradoxo indissolúvel; mas, na verdade, é no universo da imagem imaginada que 

resolveremos esse oximoro. Pois não é como uma imaginação expansiva que penetra a 

rigidez do universo que Bartolomeu nos apresenta o olho de vidro do seu avô? Não é 

esse o núcleo da imagem poética expressa em “O pensamento atravessa as cascas e 

alcança o miolo das coisas” (QUEIRÓS, 2004, p. 5)? Na construção da narrativa de O 

olho de vidro do meu avô há uma energia imagética emanada pelo choque constante 

desse elemento imaginação (pensamento) contra a rigidez do mundo, o sólido da 

realidade. O olho de vidro é forjado a partir da rocha dura do mundo.  

Mas se o olho de vidro codifica a imaginação, o devaneio, não podemos negar 

que é a terra o seu elemento básico: o opaco e inflexível que origina a transparência e 

maleabilidade. Precisamos, então, entender esse elemento seco e frio, a terra, para 

compreendermos o elemento quente e úmido do ar, com o qual encerraremos nossas 

investigações.  

Bachelard nos introduz nesse elemento inflexível como um campo de imagens 

da dureza, da rigidez do mundo. É assim, então, que o filósofo entende o elemento terra 

em seu natural dentro da literatura:  

 

As palavras duro, dureza, aparecem tanto num juízo da realidade como 

numa metáfora moral, revelam assim, muito simplesmente, as duas funções 

da linguagem: transmitir significações objetivas precisas – sugerir valores 

mais ou menos metafóricos. E já nas primeiras trocas entre as imagens 

fervilhantes e as percepções claras, são as imagens, são as metáforas que 

vão multiplicar os valores, valorizar os valores. Quase sempre, a palavra 

duro é o ensejo de uma força humana, o signo de uma ira ou de um orgulho, 
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às vezes de um desprezo. É uma palavra que não pode permanecer 

tranquilamente nas coisas. (BACHELARD, 2008, p. 52) 

 

Pois é como elemento penetrante que o olho se apresenta ao leitor de O olho de 

vidro do meu avô. Sim, é o olho de vidro, metáfora da imaginação, que vai quebrar a 

aparente tranquilidade das coisas. O avô zomba do mundo, pois sabe-se possuidor da 

matéria perfurante do universo: sabe-se dono de um olho de vidro:  

 

“Ele nos doava um sorriso leve com meio canto da boca, como se 

zombando de nós. O pensamento vê o mundo melhor que os olhos, eu 

tentava justificar. O pensamento atravessa as cascas e alcança o miolo das 

coisas. Os olhos só acariciam as superfícies. Quem toca o bem dentro de 

nós é a imaginação.” (QUEIRÓS, 2004, p. 5) 

 

Esse trecho emblemático serve, de fato, como uma espécie de epígrafe-suma da 

novela, resumindo, em suas cinco frases, as essências materiais da imaginação 

imaginada. O olho de vidro surge-nos, então, como o signo do orgulho do avô. Nada 

mais significativo do que o modo como o narrador subestima o olho real, orgânico, 

acariciador de superfícies, apenas. Pois é o rígido e impetuoso olho de vidro o diamante 

que avança no íntimo da realidade. Essência de uma dicotomia existencial, o olho de 

vidro surge-nos possuído pela ausência de tranquilidade de que nos fala Bachelard. É o 

olho-terra, duro, perfuratriz da superfície do real.  

Não à toa, o narrador insere em sua novela um protótipo de “história do olho”, 

trazendo uma geografia real para dentro de sua terra imaginária. Surge, então, um 

espaço geográfico extremamente sugestivo: “Nunca soube se meu avô conhecia o mar. 

Sua cidade ficava bem no meio das minas. Sei que morava entre um mar de montanhas, 

um mar de filhos, um mar de paixão e um mar de dúvidas” (QUEIRÓS, 2004, p. 6). Ao 

isolar o avô no espaço real das minas, o narrador busca metaforizar o universo 

geológico, intercalando a terra real das montanhas e filhos com a terra literária das 

paixões e dúvidas. É na busca do olho de vidro, ou seja, na busca pela imaginação 

imaginada, que o avô irá romper essa cadeia:  

 

Dizem que ele viajou para São Paulo. Naquele tempo, São Paulo ficava 

quase em outro país. Foi comprar esse olho que não via. Ele jamais 
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acreditou que, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Venceu longos 

dias de estrada, poeira, lama, fantasiado de pirata, como se fosse carnaval. 

Tudo para conquistar um olho. Meu avô era vaidoso, mesmo sem desejar 

ter reinado. (QUEIRÓS, 2004, p. 7) 

 

O trecho é significativo, pois nos localiza dentro daquilo que Bachelard chama 

de “devaneios da vontade”. Ainda dentro do espectro de concatenar uma geografia real 

como uma geografia imaginária, o narrador busca na São Paulo cartográfica, além do 

mar de montanhas, filhos, paixões e dúvidas que cercam o personagem do avô, uma São 

Paulo do impossível, do devaneio (“Naquele tempo, São Paulo ficava quase em outro 

país”). A imaginação nos guia ao além dessas impossibilidades. O uso contrastante do 

lugar comum (“Ele jamais acreditou que, em terra de cego, quem tem um olho é rei”) já 

nos apresenta esse personagem que busca o que está além da doxa, além das superfícies 

acariciadas pelos olhos orgânicos. Em busca do olho de vidro, o avô começa seu 

percurso perfurador, sua instância de ir além das coisas. Falso pirata, é como falso 

conquistador que o personagem constrói o seu reino da imaginação.  

Ora, se aqui não temos expressa a palavra duro, como quer Bachelard no trecho 

citado anteriormente, fica evidente a metáfora de dureza representada pela viagem à São 

Paulo. É dessa dureza que o narrador vai extrair seu orgulho, às vezes desprezo pela 

superfície das coisas. Como se a vontade triunfasse sobre tudo (montanhas, filhos, 

paixões, dúvidas, senso comum) para emergir sintetizada no objeto olho, primeiro 

símbolo da vitória do avô sobre as forças da terra.  

 

As matérias duras são o mundo resistente ao alcance das mãos. Com o 

mundo resistente, a vida nervosa em nós associa-se ao mundo muscular. A 

matéria se mostra como a imagem realizada dos nossos músculos. Parece 

que a imaginação que vai trabalhar esfola o mundo da matéria. Tira-lhe os 

tegumentos para ver bem as linhas de forças. Os objetos, todos os objetos 

têm energia. Devolvem-nos o vigor imaginário que lhes oferecemos através 

de nossas imagens dinâmicas. Assim recomeça a vida dinâmica, a vida que 

sonha intervir no mundo resistente. (BACHELARD, 2008, p. 59) 

 

Pois é exatamente essa imagem do mundo resistente que o olho de vidro vem, 

pelo menos parcialmente, a simbolizar. O olho de vidro guarda em si a semelhança com 
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o olho orgânico (“mundo muscular”), mas introduz nesse universo a transparência do 

vidro, o poder penetrante da imaginação.  

Como tudo no universo imaginário de O olho de vidro do meu avô, há aqui uma 

dicotomia da realidade: se, por um lado, o objeto olho surge da resistência, da concretização de 

uma espécie de orgulho muscular (“Meu avô era vaidoso”), por outro ele é flexível o suficiente 

para expandir-se, transbordar sua aparente dureza. Saímos, então, do universo frio da terra para 

experimentarmos a forja quente do fogo.    

 

3.2 O olho de fogo: a psicologia da sexualidade 

 

Dentro das características dos quatro elementos que já discutimos no início desse 

capítulo, cabe ao elemento fogo a qualidade de calor. Expansivo por natureza, o fogo 

gera através da purificação. Em sua psicologia da matéria, Bachelard nos apresenta o 

caráter dialético do fogo: se, por um lado, este elemento aparece na literatura e 

imagética coletiva como elemento do pecado e da sexualidade (imagens do fogo 

demoníaco); por outro, surge como força purificadora, capaz de purgar as impurezas do 

espírito.  

Após discutir o caráter desodorizador do fogo e sua capacidade de eliminar as 

impurezas do ar, Bachelard nos apresenta uma segunda razão (esta mais intelectual) 

para a existência de uma imagética da pureza relacionada ao fogo:  

 

Uma segunda razão do princípio de purificação pelo fogo, razão bem mais 

culta e, por conseguinte, bem menos eficaz psicologicamente, é que o fogo 

separa as matérias e aniquila as impurezas materiais. Dito de outro modo, o 

que passou pela prova do fogo ganhou em homogeneidade, portanto em 

pureza. A fundição e a forja dos minerais produziram um conjunto de 

metáforas, todas elas inclinadas para a mesma valorização. 

(BACHELARD, 1994, p. 151-152) 

 

O sofisticado processo da forja surge, então, na literatura, como imagem síntese de uma 

purificação que visa a forma. Ora, já vimos no tópico anterior que é na penetração da terra que o 

avô, em O olho de vidro do meu avô, vai buscar a matéria dura com a qual ele pretende 

penetrar a casca da realidade. Prossigamos agora estudando a busca pela fundição, os processos 

pelos quais o avô retrabalha o universo duro para dar-lhe a plasticidade da imaginação.  
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Recorrendo à Psicanálise do Fogo (BACHELARD, 1994), podemos encontrar uma 

atividade símile à forja, embora menos sofisticada e, portanto, mais natural: a fricção. Bachelard 

nos alerta então para a proximidade entre as ideias de calor induzidas pelo fogo e a ideia de 

calor induzida pela fricção: 

 

Em primeiro lugar, convém reconhecer que a fricção é uma experiência 

fortemente sexualizada. Não será difícil convencer-se disso percorrendo os 

documentos psicológicos reunidos pela psicanálise clássica. Em segundo 

lugar, se quisermos sistematizar bem as indicações de uma psicanálise 

especial das impressões caloríficas, iremos nos convencer de que toda a 

tentativa objetiva de produzir o fogo pela fricção é sugerida pelas 

experiências inteiramente íntimas. (BACHELARD, 1994, p. 36-37) 

 

Ora, se é na intimidade que a imagem do fogo surgido da fricção nos é revelada, 

é na intimidade do universo retratado em O olho de vidro do meu avô que devemos 

buscar esse calor. E, dentro da narrativa, nossa busca não será frustrada. “Eu carregava 

dentro de mim um desejo escuro” (QUEIRÓS, 2004, p. 13), diz-nos o narrador. É um 

desejo de penetrar, justamente, nessa intimidade, nos recôncavos da figura senhorial do 

avô. “Vontade de saber se meu avô retirava o olho na hora de dormir” (op. cit). É um 

segredo de alcova, um desejo de penetrar no mundo recôndito (escuro) que lhe é vetado. 

O trecho nos deixa antever o fascínio infantil pelo segredo da sexualidade. Segredo que 

só será melhor apresentado ao leitor nas revelações da vida amorosa do avô.  

 

Ele partia no meio da tarde. Andava pelo lado direito da rua, segurando a 

bengala na mão esquerda. Procurava as sombras dos muros com se sentisse 

calor. Tinha os sapatos engraxados, brilhantes e pretos como jabuticabas. 

Andava leve como os gatos em cima dos muros. Se chovia, trocava a 

bengala pelo guarda-chuva preto. Continuava procurando as sombras. Não 

olhava para os lados. Sem ver, ele também achava que não era visto. Sabia 

o caminho de cor. Minha avó reparava em sua partida e tinha certeza de sua 

volta. Eu ficava dividido, morando em dois corações. (QUEIRÓS, 2004, 

p. 32-33) 

 

As visitas vespertinas do avô a uma personagem misteriosa nos fazem avançar 

um pouco mais pelo segredo sexual preventivamente bloqueado à criança. Aqui, a 
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referência ao calor já nos aparece explícita (“Procurava as sombras dos muros como se 

sentisse calor”), mas é na estranha situação do narrador-criança que encontraremos a 

psicologia profunda do fogo agindo sobre a imagética da novela. O papel incerto da 

criança no mundo sexual reflete-se no papel incerto do narrador ante a situação familiar, 

íntima: “Eu ficava dividido, morando em dois corações”. Dividido entre o lar, a rigidez 

de terra do mundo da casa; e a rua, com suas sombras e calor, com seu fogo, enfim. 

Dividido entre o frio da avó e o quente do avô, como bem nos esclarece o próprio 

narrador a certa altura - “Com o olho esquerdo meu avô amou minha avó. Com o olho 

direito ele guardava uma paixão muito escondida” (QUEIRÓS, 2004, p. 30). 

É da divisão, porém, que surge a fricção. Ou melhor, é no contado entre dois 

diferentes que a fricção se torna possível. Esse contato passa a ser, aqui, o próprio 

narrador. Morando entre dois corações, é ele a fagulha que nos ilumina o íntimo recesso 

do lar. Como a fagulha proveniente da fricção, a narrativa é apenas a pequena chispa 

que descortinará o grande incêndio.  

Não faltam evasivas por parte do narrador: “Jamais pedi ao meu avô que me 

levasse com ele em seus passeios pela tarde. Não pensava em invadir seu destino nem 

destrancar seu coração” (QUEIRÓS, 2004, p. 31); as evasivas, porém, mal escondem o 

segredo que a fagulha nos deixa antever: “Com o olho direito ele guardava uma paixão 

muito escondida. Escondida de ninguém.” (QUEIRÓS, 2004, p. 30). É escondendo-se 

de ninguém que o lar vai abrindo-se para a experiência do fogo amoroso.  

É curioso que a avó, contraponto frio à paixão representada pelo segredo do avô, 

utiliza-se do segredo do calor para atrair de volta o marido. Nas tardes, aguardando seu 

retorno, é à chama familiar da lareira (ou da versão muito brasileira da lareira europeia, 

o fogão caseiro) que ela recorre: “Passava a atiçar o fogo” (QUEIRÓS, 2004, p. 33). O 

fogo doméstico torna-se seu último elo de ligação com o avô andarilho, que dedica seu 

fogo amoroso a outro lar. Na noite em que o avô não volta, Lavínia abre mão do seu 

pequeno segredo doméstico: “Entrou. Não atiçou o fogo” (QUEIRÓS, 2004, p. 42).  

O pequeno fogo da lareira (ou do fogão doméstico) representa, de fato, o 

contraponto apascentado do fogo incontrolável das paixões vespertinas do avô. 

Esclarece-nos Bachelard:  

 

 O fogo encerrado da lareira foi certamente o primeiro tema de devaneio 

para o homem, símbolo do repouso, convite ao repouso. Dificilmente se 

concebe uma filosofia do repouso sem um devaneio diante das achas que 
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ardem. Assim, acreditamos que não se entregar ao devaneio diante do fogo 

é perder o uso verdadeiramente humano e primeiro do fogo. 

(BACHELARD, 1994, p. 23)       

 

Ora, embora já tenha nos alertado que seu coração permanecia dividido, é 

inevitável não percebermos que é ao lado do fogo doméstico da avó que o narrador 

permanece. É no devaneio diante do calor do lar que ele tece suas considerações sobre o 

segredo do avô. Eis o primeiro segredo do fogo que a novela nos entrega: é no 

aconchego do calor da casa que o devaneio começa, para transformar-se no fogo 

sexualizado da fricção.  

Podemos, agora, tentar organizar o complexo de imagens reunidas até agora, em 

busca de uma sistematização mais clara das metáforas do fogo reunidas em O olho de 

vidro do meu avô. Se começamos este subitem nos referindo à forja e ao seu papel na 

busca da forma, é a ela que devemos voltar para compreendermos seus processos. Se a 

chama do lar é a raiz do devaneio, como quer Bachelard, não podemos deixar de 

observar que essa mesma chama convida o narrador à estabilidade da casa, mas desperta 

sua curiosidade pelo segredo da chama da fricção. Tanto que se torna o próprio narrador 

esse ponto fricativo, espécie de portal dentro do ambíguo mundo doméstico, elo entre a 

dessexualização a sexualização da casa. Como em tudo na novela, é de ambiguidades 

que se fazem suas imagens. A forja narrativa precisa, então, concatenar esse opostos, 

buscando uma forma que concentre em si a pureza do fogo doméstico e a irascibilidade 

do fogo fricativo. Mais uma vez, é o olho vidro que nos oferece a solução: “É um olho 

morto e ao mesmo tempo eterno” (QUEIRÓS, 2004, p. 30).  

 

3.3 O olho de água: a psicologia da metamorfose 

 

Se a imagem poética do olho de vidro sintetiza em si a ideia de pureza assexuada 

e sexualidade eminente, não podemos deixar de perceber que algo concorre para 

apascentar tamanho paradoxo. Seria simplesmente ininteligível, para não dizer artificial, 

uma imagem literária que contivesse em si elementos tão antagônicos que perturbassem 

sua naturalidade. O olho de vidro, ora usado como signo de uma paz doméstica, ora 

usado como signo de uma inquietude sexual nômade, seria apenas um símbolo arbitrário, 

encaixado artificialmente de acordo com as necessidades momentâneas do autor. Daí 
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Bartolomeu acrescentar, ao seu universo de imagens imaginadas, um elemento 

intrinsecamente metamorfoseador: a água.  

Na psicologia profunda dos elementos, há, talvez, uma síntese entre os opostos 

radicais indicados pelas ambiguidades do fogo. Mas na superficialidade do fenômeno 

literário, tal síntese mostra-se inacessível à linguagem. A metamorfose surge, na 

literatura, como solução temporária para o problema da incongruência das imagens 

imaginadas; e a metamorfose presta sua reverência à água. Na Odisseia de Homero, por 

exemplo, o metamorfo mítico Tirésias pede a Ulisses sacrifícios ao deus das águas, 

Posêidon: “(...) então deverás fixar no chão o remo de bom manejo, / oferecendo belos 

sacrifícios ao soberano Posêidon, / um carneiro, um touro, um javali que acasalou com 

porcas (...)” (HOMERO, 2011, p. 301). Metamorfose e água já aparecem, em Homero, 

intimamente relacionadas. Explica-nos Bachelard:  

 

A água é realmente o elemento transitório. É a metamorfose ontológica 

essencial entre o fogo e a terra. O ser votado à água é um ser em vertigem. 

Morre a cada minuto, alguma coisa de sua substância desmorona 

constantemente. A morte cotidiana não é a morte exuberante do fogo que 

perfura o céu com suas flechas; a morte cotidiana é a morte da água. A água 

corre sempre, a água cai sempre, acaba sempre em sua morte horizontal. 

(BACHELARD, 2013, p. 7). 

 

Em O olho de vidro do meu avô, a morte do personagem central é uma morte de 

fogo, na rua, longe do elemento apascentador do lar: “A rua não trazia ninguém” 

(QUEIRÓS, 2004, p. 42). Mas, ao mesmo tempo, é uma morte de água, já que retratada 

sob o ponto de vista do cotidiano da casa: “Minha avó se aprumou com o dia. Vagou 

pela casa perseguindo algum motivo para explicar a ausência do marido” (QUEIRÓS, 

2004, p. 43). Precisamos, então, entender que papel é esse desempenhado pelas imagens 

de água na narrativa-poesia da novela.  

A água surge, antes de mais nada, na forma da vaga de mar: “O que seu olho de 

vidro não via, ele fantasiava. E inventava bonito, pois eram da cor do mar os seus olhos. 

E todo mar é belo por ser grande demais.” (QUEIRÓS, 2004, p. 6). Associar o azul do 

olho de vidro com o mar pode parecer significativo, mas antes sugere uma associação 

puramente estilística do que realmente profunda. Ao defender a supremacia da água 
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doce sobre o mar no universo das imagens imaginadas, Bachelard já nos alerta sobre a 

artificialidade literária deste último:  

 

Em primeiro lugar, obviamente, a mitologia do mar é uma mitologia local. 

Não interessa senão aos habitantes de um litoral. Além disso, os 

historiadores, rapidamente seduzidos pela lógica, decidem com demasiada 

facilidade que os habitantes da costa são fatalmente marujos. Gratuitamente, 

atribui-se a todos esses seres, aos homens, às mulheres, às crianças, uma 

experiência real e completa do mar. Não se compreende que a viagem 

distante, que a aventura marinha são antes de tudo aventuras e viagens 

contadas. Para a criança que escuta o viajante, a primeira experiência do 

mar é da ordem da narração. (...) Mas os contos não participam realmente 

do poder fabulante dos sonhos naturais; os contos do mar menos que 

qualquer outro, pois as narrativas do viajante não são psicologicamente 

verificadas por aquele que escuta. (BACHELARD, 2013, p. 159) 

 

A definição de artificialidade pode ser facilmente relacionada com a primeira 

imagem poética da água encontrada em Bartolomeu, imagem facilmente enquadrada 

“sob a influência dos clichês escolares relativos ao infinito.” (BACHELARD, 2013, p. 

9). O que buscamos em O olho de vidro do meu avô não são esses jogos artificiais, mas 

sim sua psicologia profunda, e esta se encontra muito mais ancorada em imagens da 

dureza da terra - “Sei que morava entre um mar de montanhas” (QUEIRÓS, 2004, p. 6) 

– e da sexualidade pura do fogo – “Procurava as sombras dos muros como se sentisse 

calor” (QUEIRÓS, 2004, p. 32) – do que nas correrias na água.  

O elemento líquido, porém, não se deixa ausentar, especialmente em sua função 

de contraponto ao mundo extremo da terra e do fogo. É líquida toda e qualquer 

transitoriedade, como é líquida a visão de mundo do narrador:  

 

Tenho medo da palavra verdade. É tão crua. Parece feita de faca. A palavra 

verdade não permite o erro, daí não conhecer o perdão. A verdade, se existe, 

deve ser exagerada demais. É maior que o mar. O mar tem margens e a 

verdade não. A verdade não possui fronteiras. A verdade não permite 

perguntas. A verdade é uma resposta quase falsa. A verdade invade. Eu 

sempre acreditei mais no olho da mentira do que no olho da verdade. Com 
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o olho da mentira, meu avô só me via com encantos. (QUEIRÓS, 2004, p. 

9).  

 

Aqui o narrador nos entrega suas verdadeiras regiões profundas. Antes de mais 

nada, a imagem do mar é retomada com muito mais coerência do que na primeira e fácil 

metáfora de infinito, que discutimos anteriormente. Mar, aqui, é lago, limite, antônimo 

da inumanidade infinita contida na palavra “verdade”. Se a verdade é dura como a terra 

e indiferentemente sobre-humana como o fogo, a água possui a graça da familiaridade, 

o encanto circunscrito do olho de vidro. 

É como dúvida (contraponto à verdade) que a imagem da água deve se associada 

em O olho de vidro do meu avô. Vejamos, então, este significativo trecho:  

 

Eu também gostaria de possuir um olho assim, que ficasse longe de mim, 

sobre o criado. Ter meu olho me espiando de longe. Quem sabe, eu me 

conheceria melhor? Conheceria minha superfície sem precisar de espelho. 

Um olho capaz de vigiar meu sono, me protegendo dos fantasmas  que nos 

visitam se descuidamos de nós. E dormir é descuidar-se de si mesmo. 

Dormir é ficar desarmado, é não ser mais proprietário do próprio corpo. 

Ah! Como o olho do meu avô me enchia de dúvidas! (QUEIRÓS, 2004, p. 

13) 

 

De novo a dúvida, de novo o mar-lago contraponto da verdade infinitamente 

inumana. A dúvida representa, para o narrador, o porto mais seguro de sua odisseia 

particular. Não à toa, ele a associa, nesse trecho, ao olho vigilante, que o protege 

durante a inocência do sono. Não faltam, ainda, referências a uma psicologia profunda 

da água. O olho observador, por exemplo, que anula a necessidade do espelho, não 

deixa de ser uma arma anti-narcísica, uma defesa contra o encanto do reflexo estampado 

na água. Se o olho observador concretiza a ideia imprecisa do mar-lago da dúvida, é 

fato que ele também anula o lado ambíguo e perigoso do líquido: sua capacidade de 

refletir. Não é o narrador que olha dentro do olho-superfície, mas o olho que vê o 

narrador-superfície.  

Se a dúvida é o elemento líquido que protege o narrador, resta-nos averiguar: 

protege de quê? Ora, como falamos no início deste subitem, o mundo extremo da terra e 

do fogo representa, de fato, o verdadeiro perigo para o narrador. À distância da terra ele 
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contrapõe a segurança do lar – “Nos éramos seis filhos felizes entre as alegrias da 

pequena cidade” (QUEIRÓS, 2004, p. 21) – e ao risco do fogo ele contrapõe o respeito 

pelo mistério – “Jamais pedi ao meu avô que me levasse com ele em seus passeios pela 

tarde” (QUEIRÓS, 2004, p. 31). Contra ambos – fogo e terra – ele contrapõe a dúvida-

água.  

Resfriando os extremos com sua água apascentadora, o narrador dá mais um 

passo em direção ao olho de vidro. É preciso segurança para transitar nos universos 

fixos e infinitos da sexualidade e da resistência do mundo (fogo e terra). Esse elemento 

de segurança, como vimos, é a água. Mas a imobilidade inviabiliza qualquer literatura. 

O narrador precisa aventurar-se novamente, sair da esfera do olhar protetor e investigar 

o mundo. Amadurecido por suas águas profundas, é hora de seguir os influxos do ar. 

 

3.4 O olho de ar: a psicologia da viagem 

 

No subitem anterior, afirmamos que a ideia telúrica da distância assustava o 

narrador, que precisava, para proteger-se, apelar para as imagens apascentadoras da 

água em sua imagética. Neste novo item, anotemos um aparente paradoxo: se, por um 

lado, a casa, a cidade pequena, são pontos de ancoragem e segurança, por outro, a 

viagem nunca deixa de exercer o seu fascínio. Poderíamos dizer, sem incorrer em 

exageros, que é a viagem o objetivo final do narrador.  

“A profissão mais bonita, naquele tempo, era ser chofer em estradas. Não ter 

medo de distância e trocar de destino, sempre. Ter encruzilhadas é poder escolher” 

(QUEIRÓS, 2004, p. 27-28). Quando nos apresenta essa ideia, o narrador já anda a 

meio caminho de sua novela. Já flagramos suas inseguranças, seu medo da distância, 

seu respeito por aquilo que ultrapassa os limites do seu mar-lago interiorano. Nada disso 

o impede, porém, de prestar essa forte homenagem às estradas. Não à estrada reta, de 

via única, mas à encruzilhada, caminho bipartido que resgata, mais uma vez, a unidade 

dialética da novela. Se a verdade é o caminho único, a dúvida é a encruzilhada; se o 

olho direito é o olho da linha reta, o olho de vidro é o olho partido. O fascínio do 

narrador pelo ponto de inflexão da realidade, que tanto parece paralisá-lo em suas 

imagens da água, de repente adquire um poder de movimento que ultrapassa qualquer 

ideia de estaticidade que porventura possamos encontrar na novela. 

Aqui precisamos fazer uma distinção. Dissemos que as imagens da água trazem 

em si uma psicologia da transmutação. Mas o fascínio que essas imagens nos 
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transmitem é o da mutação por si mesma, como qualidade dos seres. Não questionamos 

o antes e o depois daquilo que muda, atraímo-nos pela mudança em si. Tanto que ao 

fazer sua ode à dúvida, apresentada no subitem anterior, o narrador não se esforça em 

busca de uma síntese; pelo contrário, é a dúvida, a metamorfose, que o fixa. Por isso as 

imagens da água, que devem ser de movimento, correnteza, se estabilizam em uma 

mobilidade fixa. O narrador parece amar o movimento, não os caminhos do movimento.  

É aqui que Bartolomeu nos introduz em sua dialética própria. Ao encerrar seu 

conjunto de imagens da água, o autor sabe que precisa dar continuidade ao seu universo 

imagético, sob o risco de a novela cair na estaticidade. Saltamos, então, para um novo 

campo de imagens: para o mundo do ar.  

 

Meu pai dirigia um caminhão muito grande e bonito. Viajava para longe, 

levando manteiga para as cidades que só produziam pão. Bom Destino 

tinha pão e manteiga. Passava dias distantes e voltava trazendo uma 

carroceria de notícias. Eu ficava impressionado como era grande o mundo 

do meu pai. Ele colocava um travesseiro sobre os seus joelhos, me 

assentava em cima e me entregava o volante para eu dirigir. Naquele tempo 

eu não sabia nem frear meus pensamentos. Tinha só duas pernas; imagina 

dirigir um caminhão com dez rodas.  (QUEIRÓS, 2004, p. 28) 

 

Ainda há aí um vestígio da estabilidade das imagens da água (“Bom Destino 

tinha pão e manteiga”), mas é impossível não percebermos a o fascínio pela distância 

(“Eu ficava impressionado como era grande o mundo do meu pai”). A dialética em 

Bartolomeu funciona no momento em que a segurança das águas maternas convivem 

com a o fascínio do ar paterno. Escreve Bachelard:  

 

A verdadeira viagem da imaginação é a viagem ao país do imaginário, no 

próprio domínio do imaginário. Não entendemos por tal uma dessa utopias 

que nos dão de uma só vez um paraíso ou um inferno, uma Atlântida ou 

uma Tebaida. É o trajeto que nos interessaria, e o que nos descrevem é a 

estada. (BACHELARD, 2001, p. 5) 

 

Esse trecho pode ser bastante útil para entendermos as imagens do ar em 

Bartolomeu. Bachelard nos alerta que essas imagens são falseadas, se consideradas com 

meios para se atingir um fim: é a viagem que interessa, não o destino. Ganha uma nova 
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significação a frase: “A profissão mais bonita, naquele tempo, era ser chofer em 

estradas” (QUEIRÓS, 2004, p. 27-28). Ora, pois é a estrada que o narrador quer nos 

mostrar; a estrada com suas encruzilhadas. Não há um destino futuro em “O olho de 

vidro do eu avô”, porque o destino faz-se presente, concretizado, inclusive, no nome da 

cidade do avô, “Bom Destino”.  

Bartolomeu consegue, assim, o notável feito imagético de harmonizar as 

imagens antagônicas do repouso (água) e da viagem (ar). É repouso o destino, o Bom 

Destino, presentificado no cotidiano do narrador; é viagem a estrada, presentificada 

pelos desejos do mesmo.  

A equação não estaria completa, porém, se as imagens do ar fossem desprovidas 

de sua devida correspondência sonora. Escreve Bachelard:  

 

Um movimento que se vive totalmente pela imaginação acompanha-se 

facilmente de uma música imaginária. Um grande movimento celeste 

produz uma harmonia divina. Sem dúvida, uma astronomia filosófica, como 

a astronomia pitagórica, deve, meditando sobre a conveniência dos números 

e dos tempos de revoluções celestes, provocar todas as metáforas da 

harmonia; mas a contemplação poética, se for sincera e profunda, ouvirá 

mais naturalmente as mesmas harmonias. (BACHELARD, 2001, p. 49) 

 

Se estamos aqui no mundo da estrada, ou seja, no mundo do sonho por 

excelência, não poderia faltar, em O olho de vidro do meu avô, o mundo da música, da 

harmonia celestial. E, se a estrada é o pai, como vimos no trecho transcrito acima, a 

música é a mãe:  

 

Lembro-me de que quando sua dor era maior que a cruz, ela se assentava na 

cama, entre lençóis de brancura, e se punha a cantar. A melodia invadia a 

casa, os cômodos, os quintais, os vizinhos. Sua voz afinada desafinava a 

nossa esperança. A música foi sua maneira de prolongar a partida. Não 

havia remédio maior que a canção para ultrapassar seu desespero. 

(QUEIRÓS, 2004, p. 20-21) 

 

A música da mãe termina por harmonizar, definitivamente a experiência da 

viagem. É ela que “prolonga a partida”, preenchendo o ar vazio da estrada pela estrada. 

Se, na novela, o primeiro contato que temos com a distância é o da impossibilidade, da 
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dureza da terra seca e fria – “Naquele tempo, São Paulo ficava quase em outro país” 

(QUEIRÓS, 2004, p. 7) – a mãe termina por preencher essa distância com o universo 

quente e úmido do ar. O narrador supera o medo da viagem, mesmo que esta se dê, 

agora, sem a necessidade do percurso real, apenas pelo poder do devaneio. Afinal, a 

viagem geográfica, a terrível viagem para São Paulo, do começo da novela, torna-se 

supérflua para quem já vive em Bom Destino.  

 

O mundo deveria se chamar Bom Destino. É um nome bonito para quem 

está aqui só de passagem. Como somos todos passageiros, a Terra toda 

deveria ser um bom destino. Meu avô tinha tanto amor pela vida que não 

queria sair de seu destino nunca. (QUEIRÓS, 2004, p. 26)  
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CONCLUSÃO 

 

No percurso que tomamos neste trabalho, abarcamos questões que extrapolam a 

análise puramente técnica. Desde o princípio, propusemo-nos adentrar em um universo 

imagético que sugerisse uma psicologia profunda da narrativa, aproximando-nos da 

novela O olho de vidro do meu avô, de Bartolomeu Campos de Queirós, pela sua 

construção de imagens. Para tanto, foi essencial a leitura que fizemos das teorias 

estéticas de Gaston Bachelard, especialmente sua busca por uma psicologia da matéria, 

tentando encontrar uma causa material profunda na literatura.  

Partindo desse ponto, nossa pesquisa envolveu o diálogo constante entre o 

filósofo e o escritor. Se a obra de Bartolomeu encontra uma organicidade verdadeira, 

usamos o arcabouço teórico bachelardiano para compreendermos essa organicidade. Por 

trás das aparentes incongruências e paradoxos da novela (a questão da tensão entre o 

repouso e o movimento analisada nos subitens 3.3 e 3.4, por exemplo), tentamos chegar 

à unidade exigida pela obra de arte.  

Ficou claro, desde o princípio, que encontrar as causas dessa organicidade era 

essencial para que a análise da obra não se restringisse a um simples arrolamento de 

detalhes técnicos ou a um panegírico do autor e da obra. E foi, de fato, um desafio real 

buscar a unidade profunda da novela, por traz de toda a beleza estética e da capacidade 

técnica de seu autor. Mais do que um mero acúmulo de figuras de linguagem, mais do 

que um fútil exercício de prosa poética, O olho de vidro do meu avô provou-se, à luz da 

estética bachelardiana, um verdadeiro esforço poético, reflexo de uma imagética 

consistente.  

Nossas escolhas metodológicas nos afastaram de discussões que podem ser 

interessantes em outros momentos: não nos aprofundamos em investigações sobre o 

gênero da narrativa, sobre sua natureza autobiográfica, não fizemos um levantamento 

preciso da técnica narrativa de Bartolomeu. Tudo isso pode e deve ser retomado em 

outros trabalhos futuros. No momento, nossa preocupação foi bachelardiana, ou seja, 

entender os mecanismos de devaneio na formulação da linguagem literária.  

Os caminhos para esse processo incluíram uma busca pela forma imagética em 

Bartolomeu, o que nos conduziu à imagem do olho de vidro. Procuramos compreender 

como a forma do olho sintetiza toda uma gama de sensibilidades psicológicas que estão 

além do próprio estilo do escritor, encontrando ressonância em toda a literatura. Após a 

descoberta da forma olho, partimos em busca de algo ainda mais íntimo, a matéria. Era 
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essencial entendermos como o olho de vidro contém, em si, reflexos da estética da 

matéria proposta por Bachelard. E não fomos frustrados em nossa busca: de fato, a série 

de imagens e construções de O olho de vidro do meu avô espelham as forças de dureza 

da terra, de sexualidade do fogo, de maternidade da água e de movimento do ar. 

As duas etapas (buscar as formas imagéticas da novela e as matérias profundas 

de sua constituição) complementaram-se seguindo não apenas os pressupostos da 

estética bachelardiana, mas também solidificando a unidade central da obra de 

Bartolomeu. Vejamos, então, como as etapas do processo confirmaram nossas intuições 

sobre o problema da forma e da matéria em O olho de vidro do meu avô:  

 

1. Analisando as imagens buscadas por Bartolomeu ao longo da sua narrativa, 

encontramos uma série de figuras que remetem diretamente aos cinco sentidos: o 

toque, a cheiro, o sabor, o som e a imagem. Elencando e organizando essas 

impressões refletidas pela novela, encontramos na narrativa essa busca por uma 

materialidade sensitiva, recuperada pela memória do narrador. O olho de vidro 

do meu avô estrutura-se, então, não como narrativa cronológica ou como 

tentativa de levantamento de dados biográficos da figura do avô, mas como uma 

busca da sensação. Bartolomeu constrói sua novela como uma epopeia dos 

sentidos, do narrador que luta contra as limitações da memória para reencontrar-

se como o menino que entendia o mundo pelo toque, pelo cheiro, pelo sabor, 

pelo som e pela imagem. As sinestesias e figuras metafóricas funcionam, então, 

não como meras tentativas vazias de construções de uma prosa poética, mas 

como buscas psicológicas profundas, ancoradas em uma imaginação de formas 

semelhante àquela descrita por Bachelard em sua estética.  

2. As formas, porém, refletidas pelos sentidos, escondem sob sua superfície a 

essência profunda de suas matérias. Mais uma vez, ancorados em Bachelard, 

buscamos sob as formas reveladas pelo tato, pelo olfato, pelo paladar, pelo 

ouvido e pela visão as matérias profundas sublimadas pelo narrador em seu 

processo de reconstrução da realidade. Investigando a matéria sob a forma, 

descobrimos então os impulsos que dão unidade a O olho de vidro do meu avô. 

Descobrimos a busca de uma solidez, representada nas formas imagéticas da 

dureza, da terra; descobrimos a sexualidade sublimada que ronda os objetos da 

percepção do narrador, sob a forma de imagens do fogo; descobrimos a liquidez 

metamórfica que torna todo esse material maleável e transitório, escondida sob 
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imagens da água; por fim, descobrimos uma psicologia da meta, do fim a ser 

alcançado, sob a forma das imagens de ar. A matéria, então, buscada pelo 

narrador de O olho de vidro do meu avô, coaduna-se com as formas sensíveis 

apresentadas pela narrativa poética.        

 

Dureza, sexualidade, metamorfose, movimento. Em quatro etapas Bartolomeu vai 

(re)construindo seu mundo quase todo feito de memória e linguagem. É da relação entre 

essas forças, suas contradições e harmonias, suas resistências e fraquezas, que se 

constrói uma literatura orgânica. Bartolomeu consegue, feito raro, lidar com matérias ao 

mesmo tempo voláteis e explosivas para elaborar, outro feito raro, uma obra literária 

autêntica.   

Essa busca por uma imaginação formal e outra material nos levou, claro, às portas 

do experimentalismo. Sentimos que buscar em Bartolomeu as raízes de uma psicologia 

profunda exigiria de nós, enquanto investigadores, a busca também de uma linguagem 

adequada, distante do simples levantamento e descrição de dados coletados. Embora 

tenhamos coletado trechos da obra, sentimos que para alcançar as nuances da obra de 

Bartolomeu teríamos, nós próprios, que recorrer a um arcabouço de tropos que poderia 

comprometer o sentido puramente objetivo de nosso trabalho. Bachelard, mais uma vez, 

veio socorrer-nos em nossas buscas. Experimentando com a linguagem os limites da 

investigação científica, o filósofo (poeta e cientista, simultaneamente) forneceu-nos as 

bases para uma reflexão baseada no uso expressivo da língua. Se recorremos a 

metáforas e outras figuras para descrever o universo de Bartolomeu Campos de Queirós, 

encontramos em Bachelard um antecedente que nos abalizou em nossas buscas por uma 

expressividade que não restringisse a análise ao acúmulo de dados e sua aparente 

dissecação.  

Essas reflexões nos levam de volta a Bartolomeu e sua reconstrução dos sentidos. É 

fácil encontrarmos na literatura as mais diversas tentativas de memorialística que 

recorrem à linguagem clássica da objetividade para recriar o passado. O autor que 

estudamos, porém, investiga na memória não o registro frio, como se arrolar fatos fosse 

recriá-los, mas o testemunho mais direto dos sentidos. Bartolomeu transforma tato, 

olfato, audição, paladar e visão em língua. E com poesia ele reconstrói o universo.   
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