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RESUMO 

 

 

 

ROCHA, Michelle Patrícia Paulista da. Memórias de infância e leituras: letramentos e 

autobiografia no projeto de escrita literária de Bartolomeu Campos Queirós. Dissertação 

(Mestrado em Estudos da Linguagem) – Programa de Pós-Graduação em Estudos da 

Linguagem, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, 2015. 

 
 

O presente trabalho tem como objetivo estudar a obra de Bartolomeu Campos Queirós, 

especialmente as narrativas que tratam de uma infância que pode ser a do escritor 

Bartolomeu, a saber: Indez; Por parte de pai; e Ler, escrever e fazer conta de cabeça, as 

quais relatam fatos significativos que, de igual maneira, podem ser da vida do autor — sob 

a ótica dele próprio. A “trilogia”, como escolhemos chamar, expõe a infância como um 

tempo de alegria, mas também como uma fase da vida intensamente permeada de dúvidas, 

temores e inquietações. Partimos da leitura da “trilogia” para comprovarmos o caráter 

autonarrativo da escrita queirosiana, exemplificada nos três títulos referidos. Ancorados nos 

pressupostos teóricos de Lejeune (1975), Brandão (2008), Amorim (2012), Izquierdo (2004), 

Paulino (2010) et al., encontramos, na obra de Queirós, vestígios de uma escrita 

memorialística, mas que cumpre uma rota particular de recuperação de lembranças, deixando 

à vista um pacto autobiográfico, que dá ao conjunto dos três livros vieses de escrita 

autobiográfica. Identificada a perspectiva memorialista e autobiográfica do conjunto das três 

narrativas mencionadas, consideramos ainda o papel do tempo — ora como kronos, ora 

como fator meteorológico, climático —, possível de ser “lido”, e da relevância que ocupa 

nas narrativas. Paralelamente às questões de memória, abordaremos ainda a temática do 

letramento, procurando chegar a uma descrição de como se deu tal processo em Bartolomeu, 

destacando as muitas particularidades neste percurso. Pretendemos identificar marcas em 

sua literatura decorrentes desse trajeto, como sendo a produção literária do autor fruto de 

experiências vividas, sobretudo no convívio junto ao avô Joaquim, retratado em Por parte 

de pai, bem como de sua sensibilidade e vocação poética. Algumas dessas experiências 

encontram lugar em Ler, escrever e fazer conta de cabeça. Observamos o percurso de 

alfabetização do menino das histórias, bem como os caminhos que conduzem aos processos 

de letramentos literário e familiar, destacando a figura fundamental do avô paterno Joaquim 

Queirós, como um dos principais atores pedagógicos (AMORIM 2012) na formação do 

menino Antônio, protagonista de Indez. 

 

 

Palavras-chave: Bartolomeu Campos Queirós; letramento; memórias; autobiografia; 

autonarrativa, afetividade. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This thesis aims at studying Bartolomeu Campos Queiros work, especially his 

narratives that deal with a childhood that might be his own, that is, Indez; Por parte de pai; 

and Ler, escrever e fazer conta de cabeça, which account for meaningful facts that can be 

related to the author’s infancy – told by means of his own viewpoint. The “trilogy”, as we 

call them, brings childhood as a time both of happiness and of life full of doubts, fears and 

unquietness. We start from the reading of this trilogy in order to prove the self-narrating 

features in Queiros’ writing, which appear in the three titles here referred to. Based on the 

theoretical grounds by Lejeune (1975), Brandão (2008), Amorim (2012), Izquierdo (2004), 

Paulino (2010), among others, we could identify, in Queiros’ books, traces of a writing style 

that is both memory-bound and targeted at recovering memories, thereby leading us to an 

autobiographical pact that delivers the three books a savor of autobiographical writing. Once 

we identify the memorable and autobiographical perspectives in the above-mentioned 

trilogy, we move on and appraise the role of time/weather – as kronos and climate 

phenomenon – as something feasible to be “read”, and the importance it imposes on the 

narratives. Concomitantly with these issues we will address the subject of literacy, 

attempting to describe how this process happened in Bartolomeu’s life and giving emphasis 

to its multiple details. We intended to distinguish the traits resulting from this trajectory as 

the author’s literary production, which is a consequence of the experiences he lived, above 

all in the company of his grandfather Joaquim, portrayed in Por parte de pai, as well as from 

the poetic awareness and vocation. Some of those experiences will be depicted in Ler, 

escrever e fazer conta de cabeça. It is also within our scope to reflect on the protagonist’s 

reading and writing acquiring process as well as the paths leading him to a literacy and 

familial literacy process, to which Joaquim Queiros, the boy’s paternal grandfather, has 

contributed a great deal as a pedagogical supporter (AMORIM 2012) in the formation of 

Indez protagonist – Antonio.  

 

 

Key-words: Bartolomeu Campos Queirós; literacy; memoirs; autobiography 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A vida é um fio, 

a memória é seu novelo. 

Enrolo – no novelo da memória – 

o vivido e o sonhado. 

 

Se desenrolo o novelo da memória,  

não sei se tudo foi real 

ou não passou de fantasia. 

 

(Bartolomeu Campos Queirós) 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo estudar alguns aspectos da obra do escritor 

mineiro Bartolomeu Campos Queirós (doravante, referido como BCQ), notadamente 

renomado pelo conjunto da sua obra. Profundamente engajado nas causas de promoção da 

leitura no Brasil, Bartolomeu, ou Bartô — para muitos — viveu para as letras, fazendo destas 

sua paixão e objetivo maior de vida, participando de inúmeros movimentos de incentivo à 

leitura, levando essa tarefa como uma causa pessoal: desejava ver um Brasil de leitores e fez 

de tal causa a razão de seus últimos anos. 

Para a realização desta pesquisa, utilizaremos especialmente as narrativas que tratam 

da infância do autor, a saber: Indez; Por parte de pai; e Ler, escrever e fazer conta de cabeça, 

as quais relatam fatos significativos da sua vida — sob a ótica dele próprio.1 Evidentemente 

que o referido “bloco” de narrativas é amostral, visto que a infância de Bartolomeu é 

percebida em outros de seus títulos, mas, para fins específicos, foi preciso fazer este recorte. 

Os escritos queirosianos se ocupam de recuperar memórias, mobilizando lembranças — 

algumas reconstruídas, outras “fabricadas” e, por vezes, advindas de relatos e depoimentos 

de familiares contemporâneos do autor. Todo esse acervo de memórias faz da escrita de 

Queirós um resumo deveras encorpado de uma época naturalmente marcada de 

acontecimentos que, mais tarde, se tornariam decisivos na constituição do homem e do 

escritor Bartolomeu Campos Queirós. Muitos estudiosos da obra de BCQ consideram os três 

títulos referidos como um texto único, dadas as muitas interseções entre eles — fatos que 

são citados em uma das narrativas e resgatados em outra. Algumas vezes, o leitor é lembrado 

deste ou daquele personagem que é “recuperado” em outro momento ou em outro volume. 

                                                            
1 A partir deste ponto, ao nos referirmos a Por parte de pai e Ler, escrever e fazer conta de cabeça, 

respectivamente, utilizaremos as siglas PPP e LEFCC. 
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Os personagens da narrativa, que viveram num passado do qual o autor também fez parte, 

são trazidos aos textos e descritos com detalhes que favorecem ao leitor imaginá-los como 

personagens do presente. 

A “trilogia” conta a vida simples de um menino no interior do Brasil — em Minas 

Gerais — revelando a infância como um tempo de alegria, brincadeiras, inocência, como é 

natural, mas também como uma fase da vida intensamente permeada de incertezas, 

desconstruindo, de certa forma, o mito da infância feliz. No texto de Queirós, felicidade e 

angústia coexistem sem maiores consequências, não obstante o caráter paradoxal que conota 

cada um desses sentimentos que são, por natureza, subjetivos. 

A nossa pesquisa, portanto, tenta cumprir a tarefa de relacionar o texto memorialista 

de BCQ à sua formação leitora e à constituição do escritor de literatura. Permeando esta 

temática, inevitavelmente, nos deparamos com as questões da autobiografia. Em se tratando 

de memória, partimos de uma concepção psicológica do termo, enquanto sinônimo de 

lembranças e reminiscências. Pelo fato de ser comumente catalogado como literatura para 

crianças e jovens, achamos oportuno abordar as questões sócio-históricas que tratam do 

segmento literário infanto-juvenil. Atrelados à noção de escrita autobiográfica e de forma 

indissociada, trataremos do pacto autobiográfico, ancorando-nos nas contribuições teóricas 

preconizadas por Lejeune (1975; 1986; 1989; 1998), renomado pesquisador na área de 

estudos de autonarrativas.  

Nesse contexto de letramento, é importante considerar ainda o caráter autobiográfico 

presente na obra de BCQ, que culmina numa espécie de “autodidatismo” literário, o que 

torna a escrita do autor mineiro particularmente interessante, instigante, envolvente e 

encantadora, impregnada de emoção, enquanto poesia que é, embora se apresente em forma 

de prosa no conjunto Indez, PPP e LEFCC. 

O primeiro capítulo tratará da análise das obras que constituem o corpus: Indez, PPP 

e LEFCC, como um conjunto. Nesta etapa, falaremos ainda de outros títulos do mesmo autor, 

a fim de ratificarmos a importância que as lembranças infantis ocupam na escrita de Queirós. 

Nele, procuramos relacionar nossas leituras às hipóteses que levantamos: o texto 

queirosiano, não obstante as matizes memorialistas que ostenta, configura-se como uma 

escrita de flagrante teor autobiográfico.  

Acreditamos que a obra de BCQ serve também às crianças, não se configurando, 

portanto, como algo caracterizado exclusiva e previamente como literatura infanto-juvenil, 

ainda que as catalogações editoriais assim o afirmem. É, pois, a constatação de que a 
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literatura de Queirós consegue encantar adultos e crianças. Para tanto, expomos, no segundo 

capítulo, um breve panorama acerca da literatura infanto-juvenil, considerando algumas 

questões de ordem pedagógica e citando alguns documentos educacionais oficiais. 

Todas essas questões nos despertam o desejo de estudar a obra desse grande autor, 

tamanha é a sua habilidade para construir sentidos, a partir de arranjos linguísticos que 

evocam poesia e sentimentos; que faz o leitor se enxergar no menino das narrativas, 

suscitando em nós uma íntima identificação com o protagonista, visto que o personagem 

principal da obra de BCQ traz um misto de criança particular e criança universal: os 

sentimentos que acometem o menino das obras também povoam a mente de quaisquer 

crianças, de quaisquer lugares.  

O aspecto universal a que nos referimos no parágrafo anterior e a paradoxal 

particularidade associada a essa universalidade, em Bartolomeu, é a matéria do terceiro 

capítulo. Nele, trataremos das questões de memória e autobiografia, procurando apontar 

indícios de que, embora recorra às memórias como matéria componente de sua escrita, o que 

BCQ compõe com a trilogia é um conjunto autonarrativo, hipótese que consideramos 

fundamental. Está contida, ainda, neste bloco, a marcante influência do avô paterno, como 

agente principal da aquisição dos letramentos do menino das narrativas. 

Quanto ao método, debruçamo-nos sobre leituras que abarcam a problemática da 

definição do termo infância (contextualizado na Pedagogia e nos estudos literários), 

ancorados nas contribuições teóricas de pesquisadores como Vygotsky (1984; 1987; 1991), 

Piaget (1975; 1999) e Wallon (1989). Para tratarmos de autobiografia, encontramos aporte 

em Lejeune (1995; 1986; 1989; 1998) e suas considerações sobre autonarrativas e pacto 

autobiográfico; e em Amorim (2012) e Brandão (2008), no aspecto “memórias”. Finalmente, 

colhemos contribuições em textos que versam sobre letramentos (literário, familiar, escolar), 

sem, contudo, negligenciarmos a leitura e a análise das obras que compõem o corpus desta 

pesquisa. Valemo-nos, ainda, de vídeos de entrevistas concedidas por BCQ e de escritos 

diversos do autor, bem como de suas demais obras literárias, diferentes da trilogia que ora 

nos propusemos a investigar.  

É de igual importância apontarmos que, embora a matéria desta pesquisa esteja 

centrada em três títulos de BCQ (Indez, PPP e LEFCC), não nos furtaremos de referenciar 

outras obras do autor, a título de ilustração, caso seja pertinente. É o que fizemos, por 

exemplo, quando citamos trechos de Vermelho amargo, última obra de BCQ, considerada o 

“arremate” da sua escrita memorialística.  
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1.  AS OBRAS QUE RETRATAM A INFÂNCIA DE BARTOLOMEU CAMPOS 

QUEIRÓS 

 

 

Indez, PPP e LEFCC foram publicados, pela primeira vez, em 1989, 1995 e 1996, 

respectivamente. Pouco a pouco, o autor vai-se revelando, à medida em que expõe momentos 

da sua infância, como se fosse uma ação terapêutica, de libertação; como um desejo e uma 

necessidade de cauterizar uma dor quase incessante e indescritível. No primeiro livro, o autor 

traz a história do nascimento de BCQ, no interior de Minas Gerais, por intermédio de um 

narrador em terceira pessoa que se incumbe da tarefa de contar a vida de Antônio, 

protagonista da história. O dicionário Houaiss — Editora Nova Fronteira, sobre o termo 

Indez, conceitua:  trata-se de “um ovo que se deixa no ninho para servir de chamariz às 

galinhas; do latim ‘indicii’: sinal, indicação, denúncia; dar a saber, anunciar, denunciar; raiz 

do verbo indicar; index, índice, referência; fig. Diz-se de uma pessoa muito suscetível ou 

delicada”. Nesta escolha de título, já é possível perceber a habilidade com a qual BCQ lida 

com as palavras e brinca com elas. O ovo em questão pode representar a ele mesmo, como 

alguém sensível, delicado, o que possibilita o início do relato de uma parte de sua infância. 

De igual modo, faz menção ao início de uma escrita voltada a tratar de suas emoções mais 

escondidas, suas dores e saudades, expostas de forma paulatina no ato de resgatar suas 

lembranças de infância, numa atitude de muita coragem: “Deitou. Pensou em fugir de casa. 

Sair procurando seu umbigo pelo mundo inteiro. Com o coração apertado sentiu saudades 

do mar. No escuro lambeu o sal das lágrimas” (QUEIRÓS 1989, p. 56). 

A escolha pelo termo “projeto de escrita”, ao nos referirmos às obras Indez, PPP e 

LEFCC, nos veio à mente pelo entendimento que temos do termo e sua relação com o corpus 

literário escolhido. Entendemos projeto como algo que, antes de ganhar corpo, foi pensado 

e concebido como o que se realiza de determinada forma e com certa metodologia. Contudo, 

não pretendemos, absolutamente, afirmar que BCQ tinha em mente, previa e 

antecipadamente, um conjunto de narrativas que fossem interligadas e com o recorrente 

expediente da intertextualidade; de igual modo, que os três livros tenham sido planejados 

sequencialmente. 

Amorim (2012) faz uso do termo “projeto” no sentido de um histórico de carreira em 

que é possível que o autor ou mesmo o seu leitor encontre um sentido holístico na obra, ao 

olhá-la de maneira retrospectiva. Fazemos a ressalva que utilizamos o termo tão somente 
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para nos referirmos a algo que surge com a escrita de Indez e vai-se configurando de forma 

gradativa; em que se observa a ideia de contiguidade. Ainda sobre o termo “projeto”, 

entendemos que algo projetado é lançado às luzes de um outro olhar; no caso da escrita 

literária de BCQ, lançado à luz do leitor a quem o texto queirosiano consegue alcançar. 

Neste capítulo, nos ocuparemos de ler e analisar as narrativas da nossa “trilogia”, 

observando o enredo, os elementos textuais e literários presentes. 

Algo que chama atenção no texto queirosiano é o movimento de transição entre temas 

universais e particulares. BCQ consegue captar no seu discurso o lúdico da primeira infância, 

os mergulhos engolindo piabas, as brincadeiras infantis, as crendices, mas também se 

aventura a um exercício de reflexão sobre vida e morte, memória e esquecimentos, medo e 

dores. 

Dono de uma escrita simples (em termos de figuras de construção), BCQ é capaz de 

tecer uma escrita altamente metafórica, revelando-se um artesão da palavra, reciclando 

metáforas, fazendo outras surgirem. Formas, sons, arranjos semânticos são matéria-prima 

para sua prosa poética: 

 

Se eu já sabia decifrar a língua dos dromedários, agora, com meu avô, aprendia a 

dizer uma coisa para valer outra. Lembrei-me do canto da parede, onde estava 

escrito: “Para quem sabe ler, um pingo nunca foi letra”. Não sei o que foi feito do 

fígado da vizinha de Jó. As palavras têm muitos gostos – pensava – e era 

impossível saber seus sabores verdadeiros. (QUEIRÓS, 1995, p, 63) 

 

Embora suas obras encontrem lugar privilegiado entre o público infanto-juvenil, é 

impregnada de questionamentos existenciais e filosóficos; sem contudo, constituir-se um 

discurso cifrado, mas, antes, narrativas construídas de um estilo de escrita de notório 

diferencial poético. 

Em BCQ, parece que seu mundo reduzia-se aos ambientes familiares, ora em casa 

dos pais, ora em casa dos avós. Há na escrita queirosiana uma significativa mobilização em 

recuperar a oralidade das tradições. Desta forma, sua literatura escreve o oral, registrando-

o, tal qual fazia em outros tempos o velho Joaquim Queirós. Não se trata, absolutamente, de 

desvios da convenção escrita, mas um estilo que opta por preservar, na linguagem verbal 

escrita, diversos traços da oralidade. 

Para Ziraldo (2012), a generosidade de BCQ foi o que permitiu que suas lembranças 

infantis se materializem em livros; do contrário, jamais teríamos acesso a tão belas 

narrativas. Ainda sobre essa questão, constatamos neste trecho: 
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[...] Bartolomeu permanece fiel a um projeto de escritura que faz da invenção 

poética, do trabalho com a palavra nas suas diferentes instâncias um modo original 

de comunicação de experiências profundas: o verbo é o princípio, o núcleo da 

vivência do mundo. (SAMPAIO, 2012, p. 4) 

 

Ainda sobre a escrita queirosiana, Lucas (2012, p. 4) aponta para o fato de que “[...] 

é uma leveza, uma transparência que não se traduz em superficialidade. Antes constitui 

aberturas para regiões profundas da comunicação poética”. Nesse sentido, conforme Lucas 

(2012), BCQ traça uma rota de passagem pela vida em constante atitude de espanto e 

inquietação. 

 

 

1.1  Indez 

 

 

O mundo não estava dividido em dois, um para pessoas grandes, outro para os 

miúdos. As emoções eram de todos.  

(Bartolomeu Campos Queirós) 

 

 

 O início da narrativa utiliza-se das estações do ano como se fossem personagens de 

um reino, semelhante àquele das Águas Claras, de Monteiro Lobato.2 A figura de um reino 

remete o leitor à fantasia, cumprindo a tarefa de suscitar encantamentos. Provavelmente, 

essa fosse a intenção do narrador: olhar, do presente, para o passado como um reino distante, 

em que as divisões geográficas dessem lugar às marcações temporais, às estações climáticas 

do ano. 

Em Indez, temos um narrador onisciente, que decide contar a história delegando a 

voz ao protagonista Antônio; recurso abandonado nas demais narrativas da trilogia. Artifício 

literário ou questão de estilo, é interessante atentar para o que diz Andrade (2007): 

 

A problemática da perspectiva é por si só instigante, pois é o foco narrativo a 

instância do texto de ficção literária que mais nos oferece os meios para 

desvendarmos as nuances das questões teóricas pertinentes à Literatura; em 

decorrência disso, quando essa se esfacela a ponto de não sabermos ao certo sob a 

                                                            
2 Em Reinações de Narizinho (LOBATO, 1931), a menina do nariz arrebitado visita o Reino das Águas Claras, 

onde conhece o príncipe Escamado. Narrativa que se passa no Sítio do Picapau Amarelo, Reinações de 

Narizinho é um dos clássicos da literatura para crianças no Brasil. 
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ótica de quem a história é narrada, podemos dizer que estamos diante de um texto 

fragmentado. 

Assim, a fragmentação configura-se na ausência de linearidade dos fatos do 

cotidiano e da vida, mediante a técnica de cortes, no fluxo da consciência de 

momentos, na ordem não cronológica, na reversão da ordem sintática. 

(ANDRADE, 2007, p. 125-126) 

 

Portanto, se em Indez essa fragmentação é ainda mais latente, poderia ser sintoma do 

“eu fragmentado” de BCQ, ainda tentando trilhar um caminho ou atalho para a escrita de 

suas memórias. 

Indez não se divide em capítulos, mas em marcações de tempo, em etapas de um dia, 

ciclo de vinte e quatro horas. Em vez de usar termos como “alvorecer ou amanhecer”, 

“entardecer, anoitecer” e “escurecer ou cair a madrugada”, BCQ, por intermédio deste 

narrador meio distanciado e, ao mesmo tempo, aproximado, escolhe denominar cada fase de 

sua infância como partes de um dia, numa evidente influência da forte religiosidade do meio 

sociocultural em que nasceu e no qual fora criado e faz questão de preservar ainda na idade 

adulta. Numa disposição que sugere extremos, o primeiro momento do dia alude ao seu 

nascimento e reinado como caçula até que chegasse a irmã mais nova, tendo essa parte a 

tarefa de imprimir frescor e novidade aos primeiros tempos de vida do menino, ao passo em 

que o final do dia  representaria o escurecer ou anoitecer, etapa que batiza o momento de 

separação entre Antônio e sua família (pais, irmãos), por ocasião de sua partida para a cidade 

de Pitangui, onde passa a viver por um período em casa de avós paternos, cuja despedida 

fora marcada de rupturas e sofrimentos silenciados. 

 

O pai não queria viajar durante a noite e partiu rápido. Abraçaram-se apertado. Os 

olhos do pai embaçaram. Ele olhou para o filho e disse: 

— Acho que estou gripado. 

— Eu também — compreendeu o menino. (QUEIRÓS, 1989, p. 93. Grifo nosso) 

 

É notório que o menino percebera os olhos marejados do pai naquele momento de 

despedida. Poderia contestar o homem, acusando-lhe de sentimentalismo, ou incoerência, já 

que era conselho recorrente à época que homem nunca chorava.  Porém o menino não só se 

fez compreensivo, não querendo constranger o pai num confronto, mas também se comporta 

de forma solidária, fingindo que também estaria gripado, compartilhando com o pai o 

embaraço de emocionar-se e ficar com voz embargada e olhos marejados. 

Acontecimentos comuns como nascimento, batismo, doenças típicas infantis, 

primeiros aniversários, brincadeiras infantis e outros semelhantes perdem o aspecto de 
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trivialidade e ganham contornos diferenciados graças à habilidade de BCQ no trato com as 

palavras. Por conseguinte, a sua capacidade de engendrar arranjos semânticos de 

surpreendente força metafórica, mobilizam recursos de estilo que valorizam a mistura de 

sons, cores, cheiros e leituras. A culminância desse trajeto é a confecção de um pano 

estampado de cores vivas e sóbrias, alegrias e angústias na vida de um menino a quem estaria 

reservado o maior dos dissabores: a separação imperativa da mãe, ainda nos primeiros anos 

da infância, assunto que retomaremos quando da análise de LEFCC. 

O desfecho da narrativa é estranhamente nostálgico e provocador de curiosidade. 

Diríamos que a nostalgia residiria no fato de o autor-narrador desvelar o “segredo” guardado 

até então: serem ele e Antônio a mesma pessoa, quer dizer, a mesma pessoa em épocas 

distintas, e agora já também com personalidade e identidade diversas. A provocação 

aconteceria pela inesperada leveza que as últimas linhas sugerem; a história se encarrega de 

arrematar a construção de um caráter poético em Antônio, pois em cada coisa, em cada ser, 

há recados de Antônio para o autor-narrador. Certamente, o leitor será acometido de grande 

vontade de experimentar e degustar os outros “ovos” que se seguem após Indez ter sido 

posto. E uma vez consumindo-os, têm-se o privilégio do sabor de um texto literário de gosto 

refinado. 

Embora o projeto de escrita literária ao qual denominamos “trilogia” não traga em si 

a noção de continuidade, como já dissemos, Indez se presta ao ofício de precursor do relato 

de memórias de Bartolomeu Campos Queirós. O nome do livro significa um ovo “falso”, 

propositadamente posto para instigar a chegada de outros ovos. Essa é uma prática muito 

comum nas cidades do interior: costuma-se colocar um ovo – que em algumas regiões pode 

ser uma pedrinha oval – para enganar as galinhas, estimulando-as para que ponham mais 

ovos. Já na escolha do título, percebemos em BCQ a disposição em fazer uso das tradições 

populares, tão presentes na infância do escritor. 

A matéria de Indez é a descrição da primeira infância, das percepções de um menino 

“espantado”, diante de um mundo que se lhe apresentava: 

 

Antônio nunca estava só. Sua maneira de reparar nas coisas provocava um olhar 

lento sobre tudo. E assim, vendo devagar, aprendeu a conviver com os mistérios, 

parecendo não querer decifrá-los para que não perdessem em encantos. 

(QUEIRÓS, 1989, p. 35) 

 

Logo no primeiro parágrafo, observa-se uma dicotomia representada ora pela 

metáfora do sol, ora pela chuva, elementos que reaparecem ao decorrer da narrativa 
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reiteradas vezes, por meio de elementos coesivos substitutivos, tais quais alegria, fartura, 

faltas, medos, curiosidades, enchentes, secas.  

BCQ, com maestria e habilidade, consegue representar a primeira infância como se 

fora um dia; entretanto, este dia não se compunha de três momentos (manhã, tarde e noite), 

como, de costume, se divide. O dia Indez apresenta-se em quatro momentos: “Louvor da 

manhã”, “A força da hora nona”, “Plenitude do meio dia” e “As horas completas”. O dia 

queirosiano tem um momento a mais, um intervalo de tempo excedente, que não sobra, mas 

que se faz abundante. É certo que nossos dias têm um momento a mais — a madrugada — 

mas essa não aparece elencada na divisão do dia queirosiano.  

 “Louvor da manhã” corresponde ao que poderia ser o primeiro capítulo da narrativa. 

Trata principalmente dos primeiros doze meses de vida do menino Antônio, bem como seu 

nascimento prematuro, as doenças que o desafiaram no seu primeiro ano, a primeira festa de 

aniversário, os cuidados dos pais, o amor silencioso, expresso em cuidados e crendices 

populares. Não seria exagero dizer que Indez constitui um verdadeiro inventário dos 

costumes e da cultura das cidades do interior de Minas Gerais na década de 1940, pois, em 

suas páginas, Bartolomeu constrói uma narrativa que consegue abarcar a sabedoria popular, 

a leitura coletiva dos fenômenos naturais e a cultura de um povo que encontrava na vida 

simples do interior momentos de felicidade, não obstante a vida de parcos recursos 

financeiros. 

Em “Louvor da manhã”, encontramos uma correspondência com o amanhecer de um 

novo dia, que sempre traz a conotação do nascer, do surgir de algo, e é isso mesmo que ocupa 

as páginas dessa primeira fase: o nascimento de Antônio, bem como os primeiros momentos 

de sua vida – período que corresponde a aproximadamente seus primeiros doze meses. 

Cercado de crendices e expectativas, como era comum à época, acontece o nascimento do 

menino temporão, às pressas, antes do tempo. A descoberta da casa, a exploração do 

ambiente doméstico, as doenças dos primeiros meses (que servem de amostras das 

dificuldades que o menino teria e sua capacidade de superá-las), a celebração do primeiro 

aniversário são ocasiões que ganham relevo nesta “manhã” escrita. BCQ nos direciona 

sutilmente a uma janela através da qual somos estimulados a conhecer uma forma silenciosa 

de amor, manifestado em cuidados dos pais sem, contudo, grandes e eloquentes declarações 

verbais de amor mútuas. 

 

Era silencioso o amor. Podia-se adivinhá-lo no cuidado da mãe enxaguando as 

roupas nas águas de anil. Era silencioso, mas via-se o amor entre seus dedos 
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cortando a couve, desfolhando repolhos, cristalizando figos, bordando flores de 

canela sobre o arroz-doce nas tigelas. [...] Era silencioso, mas escutava-se o amor 

murmurado – noite adentro – no quarto do casal. 

[...] 

E, quando o sono chegava, para cada menino em cada tempo, era o amor que 

carregava cada filho nos braços para a cama, ajeitando o cobertor sob o queixo. 

(QUEIRÓS, 1989, p.25) 

 

Em Indez, BCQ consegue explorar toda a beleza que há no nascimento de uma 

criança, enquanto celebração da vida, bem como todos os rituais de tradições populares que 

acompanham esse evento. A agenda social das famílias consistia em nascimentos, batismos, 

velórios, aniversários e missas. Todos esses eventos, alegres ou solenes, promoviam na 

cidade a função de integrar as pessoas, dando-lhes a configuração de comunidade.  

Entretanto, numa perspectiva mais intimista, em LEFCC, com a iminência da morte da mãe, 

o evento do parto ganha a representação de algo de conotação extremamente dolorosa.3 

O enredo de Indez oscila entre a universalidade dos acontecimentos da vida de 

Antônio – são fatos relativamente comuns às crianças daquela época em muitos lugares do 

Brasil – ao mesmo tempo que trazem um viés de sutil particularidade. Há passagens e 

descrições sobre Antônio que nos fazem duvidar que sejam elementos comuns a crianças. 

Outra questão que nos provoca reflexão é a descrição que o narrador faz do bebê Antônio. É 

difícil não pensar sobre de quem seriam essas impressões e como o narrador teria tido acesso 

a elas: 

 

Aqueles que tinham olhos de ver à primeira vista sentiam que era um menino 

desarmado e feito só para o carinho. Sua maneira de olhar, seu jeito de se oferecer 

ou se encostar, seu modo de se aninhar nos braços, davam nas pessoas uma 

vontade muito forte de fazê-lo sumir entre carinhos. (QUEIRÓS, 1989, p. 30) 

 

 A casa em que a família morava por ocasião do nascimento de Antônio é descrita na 

narrativa como parte integrante da paisagem: “A casa pertencia à paisagem” (QUEIRÓS, 

1989, p. 14) num expediente de dar a ela status de pertencimento ao cenário interiorano. 

Nesta seção, chamam a atenção dois elementos que, mais tarde, serão recuperados em PPP: 

a janela (alusão à janela de Joaquim Queirós) e as andorinhas em trio (que decoravam as 

paredes das casas), adorno comum à época. 

                                                            
3 Como veremos no capítulo que trata da análise de LEFCC, a morte da mãe será vista por BCQ como um 

parto, em que se afasta definitivamente do convívio materno. Diferentemente de LEFCC, em Indez, o parto é 

a entrada para a vida, para a alegria da chegada de uma criança. 
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 Embora aparentemente aconchegante, o espaço configurava-se física e culturalmente 

limitado e limitador. Com a mudança para a casa dos avós, em Pitangui, foi possível dar 

amplitude ao espaço de circulação – casa maior, cultura mais variada, experiências literárias 

mais significativas: “Antônio passou a desvendar os segredos daquele mundo onde vivia. E 

tudo construído de tantas surpresas a ponto de não pensar em outros lugares que, por certo, 

existiam depois das serras, onde só o pensamento tocava” (QUEIRÓS, 1989, p. 34). 

 Não obstante tal ampliação de horizontes, Antônio não parecia ansiar por outros 

espaços em busca de respostas, mas de possibilidades delas: “Sua maneira de reparar nas 

coisas provocava um olhar lento sobre tudo. E assim, vendo devagar, aprendeu a conviver 

com os mistérios, parecendo não querer decifrá-los para que não perdessem em encantos” 

(QUEIRÓS, 1989, p. 35). 

É interessante pensar no aspecto autobiográfico da obra. A história de BCQ 

assemelha-se, em muito, com a história de Antônio, personagem da narrativa. A narrativa, 

contada em 3ª pessoa, é exposta por um olhar atento de quem narra uma história com a 

intimidade de quem presenciou os fatos. 

Não é difícil nos questionarmos acerca das descrições feitas sobre Antônio, 

especialmente aquelas que se referem à primeira infância. Causa-nos curiosidade saber de 

quem seria essa percepção do jeito de ser do menino. Não é possível afirmar se tal descrição 

que segue é construída pelo recurso da retextualização e, assim, incidiriam as habilidades 

estilísticas de quem escreve a descrição. De igual modo, não é difícil imaginar que seja um 

artifício do narrador construir uma descrição possível, no presente, a partir de um olhar para 

Antônio, no passado. 

A tradição encontra lugar relevante em Indez (levar pratinhos de doces dos 

aniversários para casa, remédios caseiros, simpatias, madrinhas, galinhas, licores, toalhas de 

rendas, galinhas coloridas etc.). 

Em Indez, BCQ faz remissão ao avô Joaquim e à avó Maria, bem como ao fato de o 

avô ter ganhado na loteria e daí em diante não ter mais trabalhado, passando a ficar todos os 

dias debruçado na janela, a contemplar a paisagem. Também se faz referência à avó 

contadora de histórias. Todos esses detalhes serão recuperados na análise de PPP. 

Por meio do recurso da personificação, BCQ substitui os elementos pai e mãe pela 

palavra “amor”: 

 

Era silencioso, mas via-se o amor entre seus dedos cortando a couve, desfolhando 

repolhos, cortando figos, bordando flores de canela sobre o arroz-doce nas tigelas. 
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[...] 

 

Era o amor que carregava cada filho nos braços para a cama, ajeitando o cobertor 

sob o queixo. (QUEIRÓS, 1989, p. 25) 

 

Bartolomeu parece escrever Indez com todas as partes do corpo. Parece sentir e nos 

convidar a perceber também, juntamente com Antônio, numa viagem ao passado (como 

numa máquina do tempo mirabolante) as sensações experimentadas pelo menino. Nesse 

trajeto, o poder da linguagem e tudo o que ela favorece no que tange à interação entre 

indivíduo e mundo, alcançam significativa importância, pois é ancorado nas infinitas 

possibilidades que a linguagem oferece, ao passo que BCQ vai costurando metáforas, 

fabricando sentidos, refazendo significados, num trabalho minucioso de possibilidades 

linguísticas, com o intuito de aproximar o quanto possível o leitor às experiências resgatadas 

das primeiras vivências de sua infância. Indez é uma espécie de olhar que parte de dentro do 

adulto BCQ para dentro do menino Antônio: de dentro para cada vez mais dentro – e não de 

dentro para fora, como seria comum – fazendo com que a narrativa ganhe contornos 

autobiográficos. Seria o ovo, talvez, o nascimento ou a conversão da memória em escrita 

literária; o resgate das memórias infantis transformando-se em atividade terapêutica e 

libertadora, porque escrita literária. 

Como dissemos, Indez é dividido em quatro estágios que simulam marcações 

temporais, sugerindo momentos de um dia, numa alusão a referências bíblicas de tempo, 

mencionadas no Novo testamento. É como se a primeira infância, aquela do (ainda) convívio 

com a mãe, a infância na pequena Papagaio (MG), pudesse ser compactada ou estampada 

numa representação pintada num quadro que corresponderia a um período de vinte e quatro 

horas.  

 

Em “A força da hora nona”, com a manhã da vida do pequeno Antônio já sendo 

iluminada e esquentada, num estágio para o meio-dia, a infância começa a ganhar outros 

contornos. Tal como o primeiro expediente, há a narração do desenvolvimento do menino, 

seu crescimento físico, as primeiras “leituras” e o revelar de uma criança tão parecida com 

tantas de sua idade e, ao mesmo tempo e paradoxalmente, dono de uma particularidade 

encantadora.  

 

Qualquer descuido, estava o menino na chuva, brincando com folhas e gravetos 

que a enxurrada carregava. 
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Respondia perguntas das mangas transformadas por ele em bichos, conversava 

com as plantas, falava língua de grilo e das águas. Até em sonho sonhava alto. 

(QUEIRÓS, 1989, p. 27-8) 

 

Era uma criança que apreciava brincadeiras, doces, cantigas. Porém vai, aos poucos, 

se mostrando como um garoto especial, com habilidade de realizar tantas outras “leituras”; 

aquelas que só poderiam ser vistas em entrelinhas, no espaço do não-dito, numa pista de que 

ali se tratava de um homem futuro, com especial modo de olhar o mundo e todas as coisas, 

um poeta: “Mas Antônio, agora com cheiro de arroz afogado, continuava falando e ouvindo 

apenas barulhos de que ele gostava: água, vento, folha, passarinho, silêncio e tempestade” 

(QUEIRÓS, 1989, p. 29). 

Costumamos nos referir à passagem do dia associando-a à sensação térmica que o 

sol nos causa. Dizemos que o sol está quente à medida que nos aproximamos do meio-dia; 

igualmente, para sugerir que algo seja feito mais tarde, dizemos que é melhor deixar para 

quando o sol “esfriar”. É certo que a temperatura do sol não muda a todo momento; o que se 

altera são a intensidade e o ângulo com os quais os raios solares incidem sobre nós.  É 

seguindo essa lógica de movimento terrestre em função do sol e da conseguinte alteração na 

temperatura que percebemos, que BCQ escolhe dividir a sua primeira infância, como se ela 

representasse um dia, em que cada momento corresponde a um conjunto de acontecimentos. 

Não há títulos ou capítulos, somente momentos de um dia, que são amostras de momentos 

de uma infância. Observamos que o mesmo recurso de associar acontecimentos à intensidade 

dos raios solares é mobilizado no instante em que é preciso narrar a morte da mãe. O 

termômetro que afere a densidade do momento é representado pelos raios solares: fala-se de 

um “resto de sol morno do crepúsculo” que “entrava pela janela sem muita luz, filtrado pela 

tristeza” (QUEIRÓS, 1996, p. 76). Aqui BCQ mobiliza o recurso da ênfase não na condição 

de vício linguístico, como meio de conferir alguma beleza, quanto possível, ao que é deveras 

triste. O resto de sol, embora morno, ainda consegue ultrapassar o vidro da janela. Como 

chegou essa sobra de luz e calor? Fria, como é o corpo de quem jaz, neste caso, a mãe. 

Antônio internalizava4 as crendices que habitavam seu mundo de criança e permitia 

que elas achassem lugar no seu universo, “lendo” todas as coisas e pessoas que o rodeassem, 

em descrições que, mais tarde, viriam a passar por significativas mudanças. Nesta etapa, 

                                                            
4 Alguns estudiosos do desenvolvimento infantil defendem a ideia de que a criança internaliza valores e os 

processa, resultando num estado de equilibração com o meio no qual esteja inserida, isto é, ao conflito, segue-

se a adaptação. 
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começamos a perceber as diversas menções feitas à questão da dor e da alegria coexistindo 

na infância do menino: 

 

Depois, procurando no céu as três-marias, pensava em sua vontade de crescer logo 

– um primeiro desejo – e viajar com o pai pelos sertões, montar em cavalos, apartar 

o gado, tirar o leite. E o medo de nada ser assim sufocava o menino. 

E assim, vendo devagar, aprendeu a conviver com os mistérios, parecendo não 

querer decifrá-los para que não perdessem seus encantos.  (QUEIRÓS, 1989 p. 35) 

 

O dia avança, e a evidência de que estamos no meio da jornada é a posição do sol 

que aponta para a “Plenitude do meio-dia’. Cremos que a imagem do meio-dia aqui utilizada 

não se refere exatamente à metade da vida de alguém, visto que não sabemos quanto tempo 

durará a existência de uma pessoa, sendo, pois, impossível demarcar o meio-dia da vida de 

qualquer indivíduo. Não achamos que a metáfora de um meio-dia represente a plenitude 

dessa vida (existência), mas o meio-dia em toda a sua plenitude: um meio-dia escaldante, 

ofuscante, marcando o momento em que o sol atinge, sob nossa perspectiva, o máximo em 

luz e calor. A nova gravidez da mãe e posterior nascimento da irmã, privando-o da condição 

de caçula; as brincadeiras da mãe e sua habilidade em fazer felizes os filhos; a primeira 

menção ao irmão mais velho José; a chegada da carta escrita pelo avô paterno contando a 

doença da avó Maria; e, por fim, as primeiras referências à chegada à escola são matéria do 

meio-dia da vida de Antônio. São acontecimentos marcantes, quentes como os raios solares 

das primeiras doze horas diurnas “A casa ganhou um barulho novo. (...) Sentiu medo do 

abandono” (QUEIRÓS,1989, p. 45). 

E ainda:  

 

 

Em tardes de domingo, sempre muito longas e vestidas de sossego, a mãe se fazia 

criança para os filhos. 

 

[...] 

 

Com anilinas para doces a mãe coloria as águas do tanque, uma cor de cada vez, e 

mergulhava as alvas galinhas legornes em banho colorido: azul, verde, amarelo, 

vermelho, roxo. Em pouco tempo o quintal, como por milagre, era pátio de castelo, 

povoado de aves – legornes agora raras – desenhadas em livro de fadas. Ficava 

tudo encantamento.  (QUEIRÓS,1989, p. 52) 

 

  

A última etapa, intitulada “As horas completas”, corresponde ao entardecer e 

posterior anoitecer, o que sugere o fim de uma jornada. Aqui tomamos conhecimento do 
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crescimento de Antônio; da descrição de um sentimento de medo que somente cresce e toma 

conta dos pensamentos do menino: “Sempre havia um medo” (QUEIRÓS, 1989, p.87); da 

religiosidade cada vez mais influenciadora e internalizada, interferindo nas relações sociais 

do garoto; da ida para uma temporada na casa do avô paterno em Pitangui/MG (evento que 

toma corpo em PPP). 

 

Mas o medo crescia no coração do menino. Pensava, às vezes, que era tentação do 

demônio, e já não conseguia ficar sozinho em nenhum lugar da casa. Assustava-

se com a própria sombra. Até no banheiro ficava falando os dez mandamentos de 

cor e salteados. (QUEIRÓS, 1995 p. 88) 

 

 É nesse momento mais lúgubre do dia-infância de Antônio que tomamos 

conhecimento do caráter fortemente autobiográfico de Indez por ocasião da confissão do 

autor, deixando-nos ver que ele e Antônio são inseparáveis, porque a mesma pessoa. É 

interessante destacar o entrelaçamento entre autor, narrador e personagem. São BCQ, o 

narrador onisciente e Antônio o mesmo indivíduo: “Não sei quantos anos se passaram. Sei 

que continuo recebendo recados de Antônio sempre: [...]” (QUEIRÓS, 1989, p.94). 

 

Não há como esquecê-lo. Mesmo se tento prestar atenção ao meu trabalho, se 

escrevo com caneta vermelha ou azul, se passa uma formiga ou a sombra de um 

voo de um pássaro, se olho as nuvens ou relâmpagos, se entro em capelas ou se 

passeio em parques, Antônio não me deixa. Não sei qual de nós tem mais medo 

ou qual de nós tem mais amor. (QUEIRÓS, 1989, p. 95) 

 

O trecho acima oferece pistas do que seria o pacto autobiográfico a que Lejeune 

(1975) faz menção e deixa claro que Antônio é Bartolomeu, questão que retomaremos no 

terceiro capítulo. Há uma intimidade tão significativa entre eles a ponto de se 

“corresponderem”; Antônio “envia” recados tendo como portador os veículos mais 

inusitados: arroz doce de rodoviária, água da chuva, pratos culinários, peixes de aquário, 

nascimentos, histórias, frutas... a lista é imensa. Bartolomeu recebe os recados, não os rejeita.  

Amor e medo habitam a existência de Bartolomeu menino e continuam a habitar no 

Bartolomeu homem adulto. Impossível aferir a intensidade do medo e do amor na infância 

ou na fase adulta. É o mesmo medo, o mesmo amor, sentido e acomodado de formas 

distintas, mas sempre presentes.  
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1.2  Por parte de pai 

 

 

Nunca recebi dez com louvor, sempre sete com distinção 

(Bartolomeu Campos Queirós) 

 

 

 Este é, dentro da trilogia, o livro que mais nos marcou. O pano de fundo da narrativa 

é a transição da infância para a adolescência, em que o menino (agora não mais denominado 

Antônio) passa a viver com os avós paternos Maria e Joaquim Queirós, numa casa grande, 

na cidade de Pitangui. Engenhosamente, BCQ não permite ao leitor estabelecer uma linha 

cronológica exata quanto à ordem dos acontecimentos. Lendo LEFCC, temos a impressão 

de que, após a morte da mãe, o menino vai passar uns dias em casa dos avós e logo depois 

retorna à casa dos pais, retomando, inclusive, as atividades escolares: 

 

Quando voltei, dias depois, em minha camisa do uniforme, branca e de fustão, 

estava uma tirinha de pano preto pregada na manga. 

 

[...] 

 

A professora, sem palavras descobertas, me mandou copiar dos cadernos dos 

colegas os pontos atrasados. (QUEIRÓS, 1996, p. 77) 

 

 Contudo, se um leitor se debruça somente sobre a leitura de PPP e Indez, sem 

previamente ter lido LEFCC, terá a nítida impressão de que a estada em Pitangui aconteceu 

antes da morte da mãe.  

Os papéis dos avós eram divididos: a dona Maria cabiam a administração da casa, os 

cuidados diários e a cozinha. A Joaquim Queirós restavam a janela, a cena cotidiana, as 

conversas com os transeuntes. O núcleo familiar resumia-se aos avós e ao neto. A casa 

grande na rua da Paciência fora comprada com o dinheiro da sorte grande; o avô ganhara um 

prêmio na loteria e, desde então, deixou de trabalhar. Acordava cedo, vestia terno e gravata 

e se colocava na janela, no seu “expediente” de observador da paisagem. Era capaz de ficar 

horas em atitude contemplativa, para, depois, registrar tudo nas paredes de sua casa, que se 

torna, gradativamente, um grande livro, o primeiro da vida do menino Bartolomeu. 

O viés religioso, especialmente o católico, o acompanha a vida toda, na infância, em 

casa dos pais e permanece na casa dos avós. Não é à toa que a primeira personagem descrita 

em PPP é o padre, confirmando a supremacia do fator religiosidade. É o que se verifica 
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ainda nas trivialidades do cotidiano, pois até mesmo os degraus da casa dos avós, em número 

de três, são batizados pelo menino de Pai, Filho e Espírito Santo. Crendices populares e 

religiosidades convivem na narrativa queirosiana sem maiores conflitos. 

Em PPP, o papel do narrador (em primeira pessoa) seria recuperar a memória do 

menino, associando-a à escrita. “A recuperação pela memória registrada no texto demonstra 

o quanto o narrador é capaz de colocar-se ao lado da criança que foi e dar voz a ela, 

vivificando o passado no presente da escrita”. [...] “Para a criança, o novo é o objeto (daí o 

olhar) e, para o poeta, o novo é o olhar (daí a renovação do objeto)” (AGUIAR, 2008, p. 

179-180). 

Chama-nos a atenção a figura do avô Joaquim Queirós. Dentro da trilogia, 

consideramo-lo o personagem mais interessante, em toda o alcance da palavra. O texto nos 

diz que era um homem de pouco estudo, parecia não ter frequentado a escola com 

regularidade. Todavia, conservava consigo uma verdadeira atitude poética, enquanto 

criação, pois era capaz de investir horas de observação do recorte da paisagem que era 

possível captar de sua janela, para, depois, transformar tudo em narrativas e poesia.  

 

Todo acontecimento da cidade, da casa, da casa do vizinho, meu avô escrevia nas 

paredes. Quem casou, morreu, fugiu, caiu, matou, comprou, juntou, chegou, 

partiu. Coisas simples como a agulha perdida no buraco do assoalho, ele escrevia. 

A história do açúcar sumido durante a guerra, estava anotado. 

 

[...] 

 

As paredes eram o caderno do meu avô. Cada quarto, cada sala, cada cômodo, uma 

página. Ele subia em cadeira, trepava em escada, ajoelhava na mesa. Para cada 

notícia, escolhia um canto. Conversa mais indecente, ele escrevia bem no alto. 

(QUEIRÓS, 1995, p. 10-11) 

 

A partir de sua escrita no concreto da sua casa, o menino adentra o mundo das letras, 

decodificando as mensagens, interpretando-as e retextualizando-as. A escrita de Joaquim 

Queirós, desde sempre, estimulava em BCQ outras escritas. Foi na época em que viveu com 

o avô-escritor-poeta, que o menino recebeu as influências de um letramento familiar: 

“Enquanto ele escrevia, eu inventava histórias sobre cada pedaço da parede. A casa do meu 

avô foi o meu primeiro livro” (QUEIRÓS, 1995, p. 14). 

Reiteramos nossa percepção de que esse é, dentro da “trilogia”, o mais encantador 

dos livros. A obra não se divide em capítulos, mas em partes (blocos, flashes) que se ligam 

umas às outras sem obedecer aos modelos comuns de conexão. Dizemos isto porque a 

impressão que se tem, ao avançar na leitura, é a de que se trata de uma narrativa oral. BCQ 
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parece nos contar, de maneira muito espontânea, os fatos rememorados à medida em que 

eles vêm a sua lembrança. Não havendo capítulos, espera-se que, ao menos, mude-se de 

parágrafo ao se mudar de assunto. Entretanto, não é assim em PPP. Num mesmo parágrafo 

estão fatos que, aparentemente, não teriam qualquer relação. 

A história tem início com S. Joaquim Queirós — avô paterno de BCQ — debruçado 

no peitoril da janela, na rua da Paciência, em Pitangui/MG. O velho parece viver em estado 

de contemplação permanente diante da paisagem, retrato esse que é reiterado durante toda a 

narrativa. É-nos oferecida uma descrição de um dos mais interessantes personagens das 

memórias do menino, que não mais se denomina Antônio. Seu Queirós é retratado como a 

personificação do sossego, da preguiça, dos gestos lentos. Sua vida era contemplar a cena 

urbana de uma pequena cidade do interior, seus tipos comuns e sua forte religiosidade. BCQ 

fora passar um tempo em casa dos avós paternos para estudar e fazer companhia para os 

dois: seu Queirós e dona Maria. Lá, aprendeu a conviver com o forte espírito religioso — já 

presente na primeira infância — e agora vivenciado com mais intensidade.  

Os gestos comedidos do avô rendiam, por parte da esposa, o prognóstico de que ele 

gastaria “mais de um mês para morrer de repente” (QUEIRÓS, 1995, p. 9). Isto porque seu 

Joaquim andava devagar, arrastando os pés, como se enfadado por não ter o que fazer; 

“calmo e sem nãos” (QUEIRÓS, 1995, p. 9). Esse jeito peculiar do avô levou o menino a 

associar as palavras “preguiça” e “paciência” como a melhor representação daquela parte de 

sua família. 

O texto se torna cada vez mais envolvente quando começamos a conhecer um hábito 

do seu Queirós, coisa bastante incomum naquela época e lugar. Era um homem de “poucas 

letras”, no que se refere à instrução formal. Mas chamava a atenção a sua letra bonita. 

Provavelmente, Joaquim Queirós jamais tenha frequentado uma escola regularmente, mas 

era alguém que conseguia decodificar a língua, usando termos atuais. Se considerarmos a 

concepção que trata Letramento como prática social era, evidentemente, o velho Queirós 

alguém das letras: “Letra farta, cheia de dois efes, dois esses, dois pês. Meu avô nunca falou 

de grupo escolar, tabuada, ditado, leitura silenciosa, prova, castigo” (QUEIRÓS, 1995, p.10). 

Além de reforçar a ideia de que o avô não fora aluno regular, Bartolomeu mostra-nos 

como era o ambiente escolar à época. A escola era facilmente associada a provas, punições, 

atividades repetidas. O próprio texto relata que Joaquim Queirós teria sido alfabetizado por 

um mestre-escola “picareta” que andara na cidade e que fora embora fugido. Daqui por 
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diante, começamos a conhecer o lado “escritor” do avô paterno, uma espécie de narrador dos 

fatos cotidianos. Tudo servia de tema para seus registros. 

O texto queirosiano é rico em recursos expressivos: sinestesias, prosopopeias e 

muitas metáforas. A utilização da estilística nos sugere um estudo recortado dos recursos 

expressivos de que costumava fazer uso o nosso Bartô. Dentre estas, destacamos uma, 

particularmente bonita e significativa, reveladora da personalidade do S. Joaquim: 

 

Ele andava devagar, arrastando os pés como se num atoleiro, gestos medidos, olhar 

comprido e fundos suspiros como se fatigado pela falta do que fazer. Para curar a 

vida só com muito chá-de-pouco-caso, lamentava pelo meio da casa. Alguns 

diziam que ele era um homem com a paciência de Jó. (...) e todos os meninos 

sentiam inveja do meu avô, assim calmo e sem nãos. (QUEIRÓS, 1995, p. 9) 

 

Podemos perceber a flagrante influência do avô no despertar do interesse de BCQ 

pelas letras. Joaquim Queirós vai se configurando como alguém que exerce considerável 

papel no ato de inventar histórias, mais tarde transformado em escrita literária. Talvez a 

maneira aparentemente fragmentada de narrar as coisas tenha sido herdada, em parte, desse 

mosaico que era a parede da casa da rua da Paciência. Um bom exemplo disso é o trecho em 

que temos a história engraçada de Milicão (que teria sido enganado por seu Queirós) e, em 

seguida, no mesmo parágrafo, o texto passa a descrever as gemadas que a avó fazia; 

episódios sem qualquer ligação prática ou factual.  

A escrita ganha, na concepção do menino, status de poder. A escrita lhe dava a 

capacidade de se expressar, fazendo isso em registros gráficos. Ao escrever, constrói-se uma 

imagem, uma representação gráfica, fruto do ato motor de quem escreve. Além da dimensão 

impressa da palavra, havia ainda a possibilidade de construir frases, textos, mensagens por 

meio da utilização da palavra escrita. Entretanto, paradoxalmente a esse sentimento de poder, 

surge nele um medo repentino de ser filho adotivo.  Ocorre que os escritos do avô obedeciam 

a um certo critério de censura: o que era livre e poderia ser lido por todos ficava nas partes 

mais baixas das paredes; o que era indecente, censurado, era redigido nas partes mais altas, 

a fim de dificultar o acesso das crianças. Percebendo esse expediente de Joaquim, o menino 

começou a temer que, em alguma parte mais alta das paredes, estivesse a informação de que 

fora adotado. Entretanto, a causa do medo não seria a descoberta de não ser filho legítimo 

do pai. Mas ao fato de, sendo adotado, não ser neto do Joaquim Queirós: “não ser filho do 

meu pai era perder meu avô. O medo estava aí” (QUEIRÓS, 1995, p. 16). Esse medo 

injustificado talvez se devesse às inquietações que sempre acompanharam BCQ, desde 
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pequeno: “Sempre vivi com alguma coisa me atordoando, ameaçando, procurando 

explicação, interrogando os rumos” (QUEIRÓS, 1995, p. 16). 

A escrita de BCQ remete à singularidade no que se refere aos recursos estilísticos, 

prática deveras recorrente em seu fazer literário. Concomitantemente ao uso de tais recursos, 

a fim de construir expressividade, BCQ ainda nos oferta uma pequena mostra de seu 

potencial criativo-imaginativo, característica tão peculiar às crianças, que é exemplificada 

na passagem em que ele conta que tinha medos à noite, mas os “monstros”, quando a luz era 

acesa, eram, na realidade, guarda-chuvas e cintos, entre outros objetos.  

Algo constante na trilogia e ainda mais evidenciado em PPP são as declarações 

intimistas e de certo tom confessional, ancoradas numa visão de mundo questionadora, 

todavia, nunca impertinente. O que poderia ser, para muitos, raiz de amargura, é, em 

Bartolomeu, transformado em afeto, doçura, gentileza: “Mas era minha dificuldade de 

acomodar as coisas dentro de mim. Sobrava sempre um pedaço” (QUEIRÓS, 1995, p. 18). 

Ficamos em dúvida se tal conclusão de um espaço sobrando, seria algo da época de 

criança ou somente agora, com os fatos escritos, é que se tenha chegado a ela. Sentiria tal 

lacuna o Bartolomeu adulto, pela falta dos momentos outrora vividos? Ou o reiterado espaço 

existe desde a infância e teria permanecido na idade adulta? Tal incerteza leva-nos a pensar 

em que fase da vida acontece a tomada de consciência da existência de um vazio.  Assim 

como é próprio da escrita literária, havia sempre um misto de real e fantasia nos 

acontecimentos expostos nas paredes. O poder criativo da literatura de Joaquim Queirós 

abria-lhe um mundo de possibilidades, a partir de fatos regulares do cotidiano. A arte estaria 

exatamente no manejo das palavras pelo avô e da retextualização feita nos muros do quintal, 

por BCQ, a partir dos textos impressos nas paredes. 

Tomado de certeza de suas muitas inquietações, são constantes as menções feitas a 

essa característica, acrescida de atributos que habilitavam BCQ a perceber as coisas nas mais 

discretas entrelinhas: 

 

[...] um tostão por fio, para arrancar seus cabelos brancos. Ele gostava era da minha 

mão de neto, passeando sobre ele, manso, eu sabia. E se a tristeza ameaçava meu 

avô – eu lia isso nas rugas de sua testa ou no arco das sobrancelhas – eu me 

oferecia, de graça, para catar alguns fios a mais, zelosamente. (QUEIRÓS, 1995, 

p.19) 

 

Embora jovem, o menino fazia-se de “desentendido”, para não constranger o avô; 

percebendo nele carência afetiva não se furtava a acariciá-lo, em forma de retiradas de fios 
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brancos. Essa atitude de boa dissimulação se repete em vários momentos, especialmente em 

despedidas, como nas ocasiões de ida para a casa dos avós paternos em Pitangui e posterior 

retorno do mesmo lugar. Tanto o pai quanto o avô insistiam em que homem de verdade não 

poderia chorar, mas ambos ensaiam choro quando se defrontam com a emoção da despedida. 

O narrador, em nenhum dos momentos, aproveitou-se dos momentos de fragilidade do pai e 

do avô para confrontar a máxima machista. 

Indissociavelmente às inquietações, a dor é tema constante no conjunto Indez, PPP, 

LEFCC. Há relatos de dores físicas, decorrentes de surras, peraltices infantis, doenças. Mas 

a dor emocional parece sobressair-se sobre aquela. Sabemos que há fatos muito tristes na 

história do autor, tais como o convívio com a doença da mãe e sua posterior morte; a ida 

para a escola e a separação da professora; a despedida do avô Joaquim; a negação de suas 

vontades para agradar aos adultos. Existe, em toda a estrutura da trilogia, uma reiteração da 

presença de uma dor, que, de tanto que é enfatizada, parece ganhar status de personagem, 

dialogando o tempo inteiro com o eu-lírico: “O sofrimento me machucava inteiro. Doía 

muito ser menino. E dor, aumentada pelo silêncio, é como dente latejando com o nervo 

exposto” (QUEIRÓS, 1995, p.22). 

A dor sobre a qual se fala é descrita, metaforicamente, como algo que lateja: uma dor 

lancinante. Certamente, a dor de um nervo exposto pode ser compreendida como algo que 

incomoda demasiadamente. Além disso, o silêncio, a impossibilidade de expressar tamanha 

dor, provocaria no indivíduo um sofrimento sem medida. É esse estado de coisas que 

permeia todas as narrativas de memórias de BCQ. A dor é quase uma personagem a mais na 

trilogia. 

As rupturas na estrutura normativa – que não assume comprometimento algum com 

a linearidade e a concepção cronológica – sugerem também episódios de dor. É como se, ao 

passar de um fato a outro sem que se faça uso dos conectivos, neste momento haja ali uma 

manifestação de dor em alguma lembrança narrada e trazida ao presente. 

Esse tratamento dado à dor – não a caracterizando como fator de limitação, mas de 

fomento – funciona como um “gatilho” para a produção do texto que resulta das lembranças. 

É o mesmo fenômeno que ocorre com Joaquim Queirós, quem sabe como um viés por onde 

se observa o seu potencial (vocação) poético, sua inclinação para as letras, visto que a poesia 

do velho Queirós tem muito de nostalgia com matizes de contemplação diante da vida, das 

coisas, das pessoas, do tudo e do nada: “Viver sem esperança é como ter casa sem janela, 

escreveu meu avô, com letra miúda, perto da fechadura” (QUEIRÓS, 1995, p. 23). 
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É perceptível que o avô estava sempre perante o mesmo cenário físico: o recorte da 

rua da Paciência que podia ser visto da sua janela. Mas o cenário físico imutável tornava-se 

mutável e cheio de múltiplas possibilidades a partir do olhar de Joaquim:  

 

Usava todas as janelas da casa, apreciando os quatro cantos do mundo, sempre 

surpreso, descobrindo uma nova cor, um novo vento, uma nova lembrança. Havia 

tanto mundo para ver, dava até preguiça, dizia ele. Uma coisa meu avô sabia fazer: 

olhar. Passava horas reparando o mundo. Às vezes encarava um ponto no vazio e 

só desgrudava quando transformava tudo em palavras nas paredes. (QUEIRÓS, 

1995, p. 25). 

 

Joaquim Queirós vivia a sentir preguiça de ver “tanto mundo”, pois enxergava nele 

outros mundos que podiam ser construídos a cada dia, de formas diferentes, a cada 

acontecimento, uma nova releitura da vida. A exemplo do avô e, em muito, por influência 

deste, o fazer literário de BQC tem como matéria o mundo, a natureza e as pessoas. Sobre 

estas, acrescente-se o olhar apurado, o que resulta em muitas leituras. Seu Queirós sabia 

olhar. Conseguia facilmente ficar em atitude de contemplação das coisas, para somente sair 

do “transe” para transpor tudo em palavras nas paredes: “Ele não via só com os olhos. Via 

com o silêncio” (QUEIRÓS, 1995, p. 25).  

Tais episódios poéticos, materializados num estilo narrativo que se faz numa 

profusão de lembranças, sugerem uma imagem ligada a algo torrencial. É possível, num 

mesmo parágrafo, que BCQ fale daquela que viria futuramente a ser sua madrasta, para 

depois falar das galinhas do quintal, da morte da mãe e, ainda, do olho de vidro do avô 

materno, Seu Sebastião, misturando pessoas e coisas que tantas vezes foram motivo para 

suas inquietações existenciais. 

Num tom quase confessional, BCQ descreve uma cena em que, indo ao cinema, 

observou que lá havia lugar para dois tipos de público: os que sabiam ler, que eram 

alfabetizados, ficavam na frente de um pano que funcionava como tela. Por outro lado, os 

que eram analfabetos ou com pouca fluência na leitura escrita, pagavam menos pelo ingresso 

e não podiam ter a mesma visão privilegiada: “Quem não possuía leitura se assentava atrás 

do pano e pagava só meia entrada. Eu sempre fiquei atrás. Acostumei a ver o contrário como 

certo e inverter os enredos” (QUEIRÓS, 1996, p.35). Esse trecho expressa com propriedade 

como se poderia caracterizar o fazer literário em BCQ e o quanto isto permite revelar sobre 

sua maneira de olhar as cenas que o rodeavam: BCQ não obedece a qualquer padrão que 

possa regulamentar ou engessar sua escrita. Inversões e negativas a qualquer forma de 
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linearização fazem parte do seu olhar e se traduzem numa forma peculiar de tecer seu 

discurso. 

PPP, a exemplo de Indez, ainda que com menos rigor e investida de esforços, também 

nos traz uma descrição do espaço onde BCQ viveu sua infância. Agora não mais em 

Papagaio, mas em Pitangui, cidade onde moravam os avós paternos; não mais enfatizando 

crendices e superstições, mas exaltando a forte religiosidade que estava presente em todas 

as situações. Somando-se a estes pontos, podemos conhecer alguns personagens cheios de 

peculiaridades, tais como as irmãs solteiras Fé, Esperança e Caridade; Milicão; e a professora 

Marieta, conhecida pelo zelo em demasia com o idioma pátrio. Chega a ser divertido o 

episódio em que, tomada de amores pela língua portuguesa, foi capaz de engendrar a 

mudança do nome do esposo, que de Washington passou a assinar Vasinguiton. 

A dor, que antes parecia habitar exclusivamente nas mentes e nos corações do neto e 

do avô, começa um movimento de expansão pela casa inteira, transformando o que poderia 

ser compreendido antes como um cenário de preguiça e calma, num cenário de silêncio 

fúnebre, como uma anunciação do fim de todas as coisas. Tudo começa com a doença da 

avó Maria, que sofre uma queda e começa a dar sinais de esclerose, o que hoje talvez fosse 

diagnosticado como Mal de Alzheimer.  

Daí por diante, uma filha do casal passa a morar com os três, e o comportamento 

grosseiro dela, aliado à iminência da morte da esposa, transforma o silêncio opcional de 

Joaquim Queirós em um silêncio melancólico, quase imposto, numa atitude de impotência e 

entrega total: “Desde a queda da minha avó, passei a achar o Joaquim desgostoso. Debruçado 

na janela da cozinha, engolia os desaforos da filha, muito orgulhosa” (QUEIRÓS, 1995, p. 

58). 

Por fim, o relato vai ficando mais rarefeito à medida em que a doença de dona Maria 

se agrava e chega, então, o momento de o menino voltar para a casa dos pais. Outrora 

Joaquim dissera ao neto que homem jamais poderia chorar, qualquer que fosse a razão. 

Naquele que consideramos um fragmento de mais forte teor poético, numa fala provocativa 

de reflexão, Joaquim Queirós faz considerações sobre a inexorabilidade da ação do tempo, 

com a propriedade de quem estava mesmo vivenciando tudo que suas palavras diziam. A 

despedida entre neto e avô acontece logo em seguida: 

 

O tempo tem uma boca imensa. Com sua boca do tamanho da eternidade ele vai 

devorando tudo, sem piedade. O tempo não tem pena. Mastiga rios, árvores, 

crepúsculos. Tritura os dias, as noites, o sol, as estrelas. Ele é o dono de tudo. 
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Pacientemente ele engole todas as coisas, degustando nuvens, chuvas, terras, 

lavouras. Ele consome as histórias e saboreia os amores. Nada fica para depois do 

tempo. 

Meu avô foi abaixando a cabeça e seus olhos tocaram em nossas mãos 

entrelaçadas. Eu achei serem pingos de chuva as gotas rolando sobre meus dedos, 

mas a noite estava clara, como tudo o mais. (QUEIRÓS, 1995, p. 71-72) 

 

Permeada por uma gentileza comovente, a atitude do menino não poderia ser outra. 

Não poderia denunciar o choro evidente do avô, que tanto insistira que homem não chorava, 

pois não “combinaria” com seu caráter gentil constranger outrem. Mais tarde, quando o pai 

veio buscá-lo, o menino procurou o avô, embora soubesse que a despedida ocorrera na 

véspera, no episódio do choro contido. Numa atitude costumeira de não verbalizar os 

questionamentos, subiu na boleia do caminhão do pai e, em silêncio, seguiu viagem de volta 

para casa. Entretanto, dentro dele, tudo era inquietação, perguntas e dor. 

 

 

 

1.3  Ler, escrever e fazer conta de cabeça 

 

 

O tempo amarrota a lembrança e 

subverte a ordem 

(Bartolomeu Campos Queirós) 

 

 

Não é por acaso a mensagem da epígrafe que abre a narrativa. Os fatos que 

materializam LEFCC aconteceram antes da época em que BCQ vivera em casa dos avós 

paternos, cujos acontecimentos principais ganham relevância em PPP. Entretanto, LEFCC 

é publicado somente após PPP, “subvertendo” a ordem e descompromissando-se com 

qualquer noção de sequência cronológica, pois a fase em que nosso protagonista viveu em 

Pitangui junto com seu Joaquim e dona Maria Queirós aconteceu após as primeiras 

experiências escolares que dão corpo ao enredo de LEFCC. Ou seria, possivelmente, um 

artifício do escritor para mostrar que a linguagem possibilita arranjar acontecimentos em 

qualquer ordem, dado o seu poder criativo. O título faz referência a uma fala do pai quando 

disse que essas três competências seriam as funções que a escola deveria ensinar. Tal postura 

do pai diante da função escolar nos remete, inevitavelmente às primeiras experiências 

escolares de Graciliano Ramos, descritas em Infância (1945). Ainda mais fortemente 
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naquela época, existia a concepção de que à escola era atribuída a tarefa de ensinar a ler 

(decodificar a língua escrita), fazer contas e redigir palavras (sem qualquer noção de 

atividade textual enquanto produção). Letramento literário era algo de que sequer se ouvia 

falar. Este mesmo pai, que se parece com muitos – haja vista a metamorfose que a descrição 

feita por BCQ sofre – tinha momentos de anjo e de algoz. Já aqui BCQ nos deixa escapar a 

angústia da expectativa de conhecer a escola. Numa perspectiva paradoxal, experimentava 

o medo e a vontade de conhecer o novo, o mundo escolar. 

 

Contrapondo-se a essas perdas, havia a vontade de desamarrar os nós, entrar em 

acordo com o desconhecido, abrir o caderno limpo e batizar as folhas com a 

sabedoria da professora, diminuir o tamanho do mistério, abrir portas para receber 

novas lições, destramelar as janelas e espiar mais longe. Tudo isso me encantava. 

(QUEIRÓS, 1996, p. 8) 

 

Dotado de considerável sensibilidade, BCQ percebeu que ser obediente poderia lhe 

render muitos “frutos”. Obedecia, pois, por pura conveniência, ainda que isso lhe fosse 

pesaroso, por vezes. Mas, como ele mesmo afirmava: “o amor compensava tudo” 

(QUEIRÓS, 1989, p. 9). Tal amor não era traduzido em palavras, mas estava contido em 

gestos, no esforço do pai, trabalhando excessivamente para dar um pouco de conforto aos 

filhos; no cuidado que a mãe tinha com cada filho, com as roupas, expressando sentimentos 

também nas brincadeiras que propunha a eles. Não obstante a pobreza em que viviam, BCQ 

e seus irmãos experimentaram uma infância rica em cheiros, cores, sabores e brincadeiras, 

no ambiente de uma cidade do interior de Minas Gerais. 

LEFCC inicia-se fazendo menção ao ingresso do menino na escola. Entretanto, não 

se trata de um relato, propriamente, do primeiro dia de aula; mas muito mais de explicações 

acerca do que motivara o pai a matricular o filho no colégio da pequena comunidade. 

Já nas primeiras linhas, temos uma descrição do pai, líder e provedor da família. 

Sujeito caricatural, porém de trejeitos comuns: homem trabalhador, caminhoneiro, 

aparentemente vigoroso, que carregava nos ombros a tarefa de sustentar a família financeira 

e moralmente. Nesse ambiente paternalista e interiorano, a ida para a escola configura-se 

como um marco, espécie de passagem que rompe com a época de permanência em casa no 

convívio com a mãe e os irmãos; agora o dia do menino é dividido entre as brincadeiras em 

família e o expediente escolar. 

Embora o nome Antônio não seja, em momento algum, mencionado em LEFCC e o 

narrador seja em 1ª pessoa, há diversos elementos que atam a narrativas às demais (Indez e 
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PPP), como, por exemplo, a recorrência do chocalho de cascavel amarrado ao pescoço do 

garoto, simpatia popular para acabar com o hábito de urinar na cama à noite. 

É relevante igualmente pontuar que, desde as primeiras linhas de LEFCC, há o 

flagrante sentimento de não pertencimento que se deixa à mostra, como ilustrado no trecho: 

 

Um pesar estrangeiro andou atordoando meu pouco entendimento. Ir para a escola 

era abandonar as brincadeiras sob a sombra antiga da mangueira; era renunciar o 

debaixo da mesa resmungando mentiras com o silêncio; era não mais vistoriar o 

atrás da casa buscando novas surpresas e outros convites. (QUEIRÓS, 1996, p. 7) 

 

As memórias de BCQ também ganham vieses cômicos, como do episódio em que 

decidira tornar-se médico. Por isso, passou a “escrever com letra cheia de garranchos, feia” 

(Queirós, 2004, p. 13). E a preparação para o exercício da medicina não parava por aí: 

retirava gema e clara de ovos sem quebrá-los, com o auxílio de uma seringa. Porém o 

desencanto com a profissão de médico viria logo em seguida: 

 

Não longe da minha casa havia um Centro Espírita. Nas aulas de catecismo 

a catequista dizia que, só de passar na porta, o inferno estava garantido, 

principalmente para quem tinha sido batizado na Santa Madre Igreja, 

Católica, Apostólica, Romana.  

Um dia não resisti. Fiquei de pé na porta olhando lá no fundo. Uma porção 

de médicos, todos vestidos de branco, dançavam e cantavam. No lugar de 

máquina de escutar coração traziam muitos colares e ainda fumavam 

cachimbo e cuspiam no chão. Comecei a pensar em outras profissões e 

minha letra voltou a ficar bonita. (QUEIRÓS, 1996, p. 14. Grifo nosso) 

 

A matéria para LEFCC é – tal qual em Indez e em PPP – a descrição da vida simples 

no interior. Entretanto, nesta etapa da trilogia, a descrição da escola e os episódios que 

envolvem seus irmãos são postos mais em evidência. Interessante pontuar que os avós 

Joaquim Queirós e Sebastião, paterno e materno, respectivamente, também atuam nessa 

história. É aqui também que BCQ toma a coragem de narrar a morte prematura da mãe, aos 

trinta e três anos, vítima de câncer. 

A história segue fazendo considerações sobre a família até que, à altura da página 28, 

entra em pauta o tema da alfabetização. Contudo, já nas primeiras páginas encontramos uma 

alusão ao merecido respeito de que gozavam os profissionais do magistério à época: 

 

A professora, quando os alunos ainda na fila e do lado de fora da sala, lia a gente 

como se fosse um livro. E mãe nenhuma gostaria de ser chamada de desmazelada 

pela mulher mais respeitada do lugar. (QUEIRÓS, 1996, p. 8) 
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 Todavia, a “capacidade leitora” refinada que BCQ tinha, e que emprestava aos 

personagens das suas narrativas, é logo reconhecida nos primeiros momentos das narrativas, 

pois o protagonista estava sempre a ler algo, numa atividade de constante decodificação. 

Enxergava, por exemplo, o sentimento amoroso que havia em pequenos gestos cotidianos, 

nunca expressos verbalmente, como estes: 

 

Mas o amor compensava tudo. Ele chegava num pedaço de doce a mais, num olhar 

mais prolongado acariciando o coração, num “vai-com-Deus” na saída para a 

escola, num quadro do Anjo-da-Guarda na cabeceira da cama, num pente fino 

pelos cabelos procurando piolhos, numa história de outro mundo contada na beira 

do fogão. (QUEIRÓS, 1996, p. 10) 

 

 

O processo de Letramento, propriamente, somente é constatado em PPP. Mas a 

primeira palavra que BCQ leu com fluência, “de carreirinha”, foi morfina, quando da ida à 

jardineira para buscar o medicamento que viera da capital e que era administrado para 

amenizar as dores da mãe: 

 

Um dia, muito de repente, abri o embrulho. Olhei e li, lentamente, morfina. Um 

pavor frio tomou conta da minha barriga inteira. Uma vontade de correr, sumir no 

mundo, de me confessar com o padre Viegas, me agarrou. Pedir penitência de três 

terços por ter ido longe demais, ter invadido o mundo, sem a professora. A palavra 

morfina me levou a muitos lugares e a outros exílios. (QUEIRÓS, 1995, p.28) 

 

 LEFCC também se presta a descrever pequenos costumes interioranos: 

 

Época de eleição era hora de fartura de gentilezas, fartura de papel e envelope para 

o povo fazer marmita. Período de delicadezas, de bons-dias acompanhados de 

risos. No banheiro balançava um bloquinho de cédulas preso no arame, muito 

depois das eleições. (QUEIRÓS, 1996, p. 67) 

 

 Assim como traz pitadas de humor, como no trecho acima em que os “santinhos” dos 

candidatos eram reaproveitados como papel higiênico, a narrativa queirosiana não deixa de 

lado a tradição de falar da “vida alheia”, as famosas “fofocas”, tão comuns às cidades 

interioranas. Em LEFCC, temos várias, como, por exemplo, a do Geraldo cor-de-rosa, 

homossexual que trajava vestidos rosados e usava pó-de-arroz em excesso, a ponto de cair 

pó sobre a comida a qualquer movimento mais brusco. Outra personagem curiosa é Dona 

Matilde, senhora extremamente religiosa, mas que, destoando de tanta religiosidade, jamais 

ia à igreja: 
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Havia um grande Cristo preso na cruz, no centro do altar-mor. E dos espinhos, dos 

pregos, dos cravos, das chicotadas, exalava uma dor cheia de paixão. Quase nu, 

Ele era coberto apenas por um pedacinho de pano vermelho, voando para a 

esquerda. Dona Matilde, segundo a boca do povo, não podia encarar a imagem 

sem ter maus pensamentos. Daí não visitar a igreja matriz, mesmo sabendo-se 

pecadora mortal, faltando à missa aos domingos e dias santificados. (QUEIRÓS, 

1996, p. 60) 

 

Contudo, sem maiores embaraços, o narrador vai de tal relato cômico a outro relato 

dramático, em que a tônica é a esperança revestida de fé, associada à religiosidade, como 

um último recurso de salvar a mãe da morte cada vez mais iminente: 

 

Eu havia escutado dos vizinhos que só por obra de Deus e não por obra do prefeito, 

minha mãe ficaria curada. Andei até ao altar e acariciei de mansinho a perna do 

Cristo. Fui para casa sem encostar ou esbarrar aquela mão em nada, sem uma 

palavra, mas entupido de pensamentos e esperanças. 

Penetrei de leve no quarto e me assentei perto de minha mãe. Passei a mão benta 

em sua testa para lá e para cá, despistando ser carinho, mas aguardando uma 

surpresa. Ela me abraçou com os olhos. A dor não foi embora. Lavei a mão na 

torneira do tanque, olhei fundo para o lá longe, e achei melhor dar mais tempo ao 

tempo. Pode ser que milagre só aconteça em hora certa, pensei. (QUEIRÓS, 1996, 

p. 62) 

 

 Um outro episódio curioso, que chega a destoar um pouco do comportamento 

comedido do garoto, é quando ele passa a escrever a última sílaba da família do c, a que ele 

se refere como “um nome feio e pequeno” (QUEIRÓS, 1996, p. 32). Com inveja do irmão 

mais velho José, que já começava a gozar de privilégios dos adultos, passou a escrever a 

palavrinha indecente em todo lugar. O irmão seguia atrás, consertando, fazendo “uma 

voltinha em outra perna e virava e” (QUEIRÓS, 1996, p. 32). O curioso é que a palavra 

agora era céu, o que levara a mãe a achar que o menino tinha vocação religiosa. 

 LEFCC talvez seja, dentro da trilogia, o livro que mais referência faz aos avós 

maternos, Sebastião e Lavínia, personagens importantes em “O olho de vidro do meu avô” 

(QUEIRÓS, 2004). É possível identificar na narrativa uma atitude resignada da avó ante as 

aventuras extraconjugais do marido, fatos que eram de conhecimento de toda a cidade, mas 

que dona Lavínia parecia fazer questão de ignorar. Entretanto, o narrador não se refere ao 

avô com ranço ou mágoa, antes com curiosidade e, por que não dizer, com certo fascínio 

pela visão “de metades” do avô e seu olho de vidro. É curioso observar que, em LEFCC, 

BCQ alterna trechos referentes à escola ou ao convívio em família (pai, mãe, irmãos), com 

considerações acerca dos avós maternos. 

 No que se refere à escola, a composição do uniforme era índice de posição social e 

“status”, mesmo naquela pequena comunidade do interior mineiro: 
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As meninas usavam um laço de fita no cabelo. Quanto mais larga a fita e maior o 

laço e mais brilhante o cetim, mais rico o berço da menina. Taninha usava uma 

fitinha aproveitada de algum embrulho de presente. Também, berço lá em casa era 

o canto da cama dos pais. (QUEIRÓS, 1996, p. 16) 

 

 Como não poderia ser diferente, é em LEFCC que são narradas, com mais incisão, 

as primeiras leituras escolares. Desde a percepção de que o uniforme escolar assumia o 

índice de promoção social – passava a ser a melhor roupa, sendo, inclusive, utilizada para ir 

a missas, aniversários e procissões – até o fato de que, agora possuindo uniforme, qualquer 

menino estaria integrado ao mínimo que aquele pequeno ajuntamento social exigia. 

 A primeira referência ao câncer que vitimaria sua mãe aparece somente na p. 25, por 

ocasião do nascimento da filha caçula, quando se constata que “o leite da minha mãe havia 

secado. A doença devia estar a caminho, mas ainda disfarçada” (QUEIRÓS, 1996, p. 25). 

 E foi, de certo modo, no contexto da doença materna, que BCQ aprendeu a ler. 

Naquela época, era precário o sistema de transporte no interior do país; não sendo diferente 

em Minas Gerais. Por isso, todas as encomendas vindas da capital chegavam às pequenas 

cidades por meio de jardineiras, transporte coletivo de acomodações nada confortáveis, que 

transportava pessoas, objetos, bichos. Certa feita, lá estava o menino a aguardar os 

medicamentos da mãe, que chegariam de Belo Horizonte. A primeira experiência de leitura, 

enquanto decodificação, misturou culpa, dor física e emocional: 

 
Um dia, muito de repente, abri o embrulho. Olhei e li, lentamente, morfina. Um 

pavor frio tomou conta da minha barriga inteira. Uma vontade de correr, sumir no 

mundo, de me confessar com o Padre Viegas, me agarrou. Pedir uma penitência 

de três terços por ter ido longe demais, ter invadido o mundo, sem a professora. A 

palavra morfina me levou a muitos lugares e a outros exílios. (QUEIRÓS, 1996, 

p. 28) 

 

O medo sentido pelo menino não advém pelo significado que a palavra morfina tem, 

como um medicamento utilizado em pacientes em estados terminais. O medo aqui reside na 

“transgressão” de ter lido fora das cercanias das instâncias escolares. “Lugares” e “exílios” 

aos quais BCQ se referem sugere o significado futuro da palavra ou, ainda, a descoberta do 

poder polissêmico e estilístico que as palavras têm. Pode-se ainda pensar, numa dimensão 

mais subjetiva, em exílios existenciais, a aventura literária, a terapia por meio da atividade 

de escrita, enquanto libertação.  

A temática da dor — angústia existencial associada a dores físicas — permanece 

“passeando” pelo relato das memórias, elemento constituinte do texto queirosiano. Em dado 
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momento, BCQ pondera acerca do ofício de escrever, como uma tarefa de juntar palavras, 

discursos, tecer “dizeres”: “As palavras eram feitas de pedaços, e cabia à gente juntá-los. 

[...] Eu me lembrava da casa de meu avô e suas paredes cobertas de recados, mas minha 

cabeça não sabia combinar” (QUEIRÓS, 1996, p.30). 

 Com efeito, os “recados” a que BCQ se refere talvez fossem as mensagens, as 

leituras possíveis dos escritos de Joaquim Queirós. Decerto por imaturidade literária, só mais 

tarde ele viria a aprender a tecer textos, quando efetivamente atinge o ofício de escritor de 

textos literários. Como coisa de menino travesso e dissimulado que era, BCQ passou a 

escrever certo palavrão, a que ele se refere como nome feio e pequeno, todas as vezes que 

ficava enraivecido. A habilidade de lidar com a palavra e transformá-la, fazia BCQ passar 

de pervertido para quase santo.  Havendo “céu” em todo lugar, a mãe formulava uma imagem 

do filho que não correspondia à intenção inicial de escrever um impropério. Por meio da 

palavra, acontecia o exercício da desfaçatez.  

A experiência escolar passa a ocupar agora o posto de assunto principal do livro. A 

professora era descrita como alguém paciente, de muita sabedoria e encanto. Por causa da 

reverência e do amor que suscitava nos alunos, todos faziam questão de aprender, para fazê-

la feliz. BCQ já sabia ler, mas fingia estar aprendendo para satisfazer a professora: “Eu, 

como já sabia ler um pouco, fingia não saber e aprendia outra vez” (QUEIRÓS, 1996, p. 35). 

O ambiente escolar é retratado como um espaço repleto de carinho e afeto; a 

professora, comparada a uma fada, explicando os mistérios. Ela sempre encontrava algo a 

ser elogiado. Caso a nota do aluno fosse baixa, seria a letra motivo de elogio. Veem-se, 

ainda, o prestígio e a autonomia de que gozavam os professores. Essas considerações 

aparecem reiteradas vezes no texto. A escola cumpre para BCQ um papel essencial na fase 

difícil que o menino enfrentava, dada a iminência da morte da mãe. O afeto que a mãe não 

poderia ofertar era preenchido pelo aconchego da professora. 

É possível cogitar que BCQ reveste o espaço das primeiras experiências escolares 

com certa magia, como se observa no trecho a seguir: 

 
O giz, em sua mão, mais parecia um pedaço de varinha mágica de fada, explicando 

os mistérios. E, se economizava o quadro, para caber todo o ponto, nós também o 

aproveitávamos bem as margens do caderno, escrevendo nas beiradinhas das 

folhas. (QUEIRÓS, 1996, p. 35) 
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 Vemos, no trecho acima, a importância da afetividade5 e da sensibilidade da 

professora: ela sempre enxergava algo que fosse motivo de incentivo e elogio aos alunos: 

“Não acertando os deveres, Dona Maria elogiava a letra, o raciocínio, o capricho, o 

aproveitamento do caderno. A gente era educado para saber ser com orgulho. Assim, a nota 

baixa não trazia tanta tristeza” (QUEIRÓS, 2004, p. 36). 

 Ainda nesse bloco, há uma bela referência às aulas dedicadas à leitura de poesias: os 

textos, embora não fossem registrados graficamente no quadro, ficavam impressos na 

memória de cada aluno: 

 
Nas aulas de poesia, Dona Maria caprichava. Abria o caderno, e não só lia poemas, 

mas escrevia fundo em nosso pensamento as ideias mais eternas. Ninguém 

suspirava, com medo da poesia ir embora: Olavo Bilac, Gabriela Mistral, 

Alvarenga Peixoto e “Toc, toc, tamanquinhos”. Outras vezes declamava poemas 

de um poeta chamado Anônimo. Ele escrevia sobre tudo, mas a professora não 

falava de onde vinha nem onde tinha nascido. E a poesia ficava mais indecifrável”. 

(QUEIRÓS, 1996, p. 36) 

 

Dentre as curiosidades da época, havia a que fazia todos pensarem que ser 

funcionário do Banco do Brasil era como ser escolhido de Deus, segundo contava o pai. Por 

isso, ele desejava ver o filho mais velho, José, empregado no banco. Conseguiu a vaga, mas 

o rapaz não quis. Como ouviu o irmão ser chamado de ingrato diante da recusa, BCQ passou 

a achar que ser grato era ser funcionário do Banco do Brasil. 

Quando se referia à falta de bens materiais, BCQ diz que o que tinham com fartura 

era a falta.  Passou a acreditar no fato de que a falta (que expressa ausência, escassez) era a 

matéria que compunha a fartura. Assim, era pela falta que se imaginava tudo: “Imaginavam-

se carinhos, fantasiava-se o futuro, inventavam-se surpresas, cismava-se com mares, 

chegadas, fortunas” (QUEIRÓS, 1989, p. 69). 

No entanto, o sentimento de incompletude sempre acompanhava o garoto: 

 
Mas nada alimentava o meu desejo. Ele era maior que a casa, o mato e o horizonte. 

E, no entanto, sempre fui feito para me contentar com as metades. 

Só era inteiro o meu silêncio. Não revelava para ninguém em que parte do meu 

corpo a dor doía mais. (QUEIRÓS, 1989, p. 70)  

 

                                                            
5 Henri Wallon (1989) destaca como aspecto central do desenvolvimento da criança a questão da afetividade. 
“Ao apontar a base orgânica da afetividade, a teoria walloniana resgata o orgânico na formação da pessoa, ao 

mesmo tempo em que indica que o meio social vai gradativamente transformando esta afetividade orgânica, 

moldando-a e tornando suas manifestações cada vez mais sociais.” (Revista Nova Escola Ed. 246, outubro de 

2011). 
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Os avós constituem figuras deveras relevantes para a formação afetiva e instrucional 

do menino: Joaquim Queirós (avô paterno), com quem viria a conviver, e seu Sebastião, 

cujas histórias e causos que aludem a ele teriam sido registrados em O olho de vidro do meu 

avô (2004). Em Indez e em PPP há referências a O olho de vidro do meu avô, na verdade, 

ao olho artificial, propriamente, e menos à narrativa.  

 A exemplo de como fizera em Indez e em PPP, de igual modo em LEFCC, BCQ se 

dispõe a apresentar figuras que protagonizaram sua infância e juventude. O menino 

dissimulado que foi, as peripécias e os expedientes aos quais recorria para angariar dinheiro 

– vendendo frascos vazios ao farmacêutico, trabalhando de entregador de bolinhos de feijão 

fradinho nos bares – tudo é assunto para a escrita dos seus textos. O autor recupera um tempo 

no qual os momentos cívicos, quando se entoavam o Hino Nacional, eram algo prazeroso e 

motivo de orgulho. A escola, naquela época, era, verdadeiramente, um segundo lar: 

“Aprendia-se sem esforço. Também a professora tinha a voz doce e lisa que passava a morar 

dentro de nós. Ela falava como se um anjo estivesse cantando. Nós aprendíamos o ponto e 

mais a sua voz” (QUEIRÓS, 1996, p. 40). 

 Caminhando para o término da narrativa, BCQ vai abandonando as cores alegres e 

saudosistas para começar a matizar a narrativa com cores gris. A mãe já não tem mais 

disposição para cobranças escolares. Sequer questiona o filho sobre seu comportamento na 

sala de aula. Há, inclusive, um episódio em que o próprio menino teria sido levado a 

improvisar o conserto de um botão que caíra do uniforme. Tudo sob o olhar condescendente 

da professora: “A professora olhava, passava a mão em minha cabeça, e me pedia para ajudar 

a distribuir os cadernos ou para passar o ditado no quadro. Não me repreendia como antes. 

A caixa de desmazelos continuava sobre a penteadeira” (QUEIRÓS, 1996, p. 41). 

 A afetividade com a qual o menino sempre pode contar passara agora a ser 

fundamental, diante da doença da mãe, em estado terminal. Com muita sensibilidade, a 

professora relevava as negligências do menino, como no episódio em que ele deixara de 

fazer uma atividade por ter perdido o lápis. Muito rigoroso, o pai não permitia que pedisse 

um lápis emprestado aos irmãos, mesmo que fosse para cumprir uma tarefa escolar, ainda 

que isto significasse tirar um zero. Fazendo as vezes de uma mãe, a professora toma o menino 

no colo e confessa que, ela mesma, quando criança, também tivera muitas desventuras: “Ela 

sabia da minha vida tintim por tintim. Perguntou por tudo e todos sem bulir na ferida. 

Cheguei em casa compreendido, com meu lápis novo e mais o dever de fazer uma 

composição para apagar meu zero” (QUEIRÓS, 1996, p. 73). 
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A história narra um episódio trivial da vida do menino, quando há um rasgo: o relato 

da morte da mãe, certamente a passagem mais densa da narrativa. Não há referência direta à 

morte, exatamente; somos conduzidos a perceber o drama da situação: “Desandei até o 

quarto e retirei o uniforme. Senti como se estivesse nascendo naquela hora, em um mundo 

de tarde fria onde só chorar era possível” (Queirós, 1996, p. 76). 

Embora extremamente triste e comovente, o relato da morte da mãe é, 

paradoxalmente, a mais bela passagem do livro. Não pela morte em si, mas pelo arranjo de 

palavras pelo qual BCQ decide contar tão triste acontecimento. Ele não recorre à palavra 

“morte”. Ele a sugere, comovendo-nos e transportando-nos para aquele triste fim de tarde: 

 
Entrei de manso. Vi suas mãos afogadas sobre os panos da cama, como se não 

tivessem mais comando. Estavam imóveis. Lembrei-me do ferro de brasa 

acariciando a roupa, da colher de pau raspando o fundo do tacho, do regador 

fazendo chuva por sobre as hortaliças, da espuma no tanque esfregando nossas 

manchas, do pão repartido em seis, pela manhã. Um resto de sol morno do 

crepúsculo entrava pela janela sem muita luz, filtrado pela tristeza que arrastava 

as nuvens pelo céu, naquela hora. Insisti meu olhar sobre suas mãos e não vi as 

meias-luas nascendo em suas unhas. O padre Viegas chegou com a latinha de 

água-benta e o missal. (QUEIRÓS, 1996, p. 75-76) 

 

O vazio (ausência física da mãe) serve de “recheio” para o término do livro. 

Desenvolvendo a ideia do nada, agora representado pela falta materna, a partir do trecho 

acima e de como ele é decisivo para os desdobramentos seguintes na narrativa, pensamos no 

episódio da morte da mãe como um marco, espécie de portal de transição, através do qual o 

menino deixa de sentir uma dor emocional difusa para ter a consciência de que inquietações 

eram partes irremediavelmente agora constantes em sua existência de órfão: “No nada cabe 

tudo” (QUEIRÓS, 1996, p. 78). 
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2.  BARTOLOMEU (TAMBÉM) PARA CRIANÇAS  

 

 

Aquilo que está escrito no coração não necessita de agendas 

porque a gente não esquece. O que a memória ama fica eterno. 

(Rubem Alves) 

 

 

Encontram-se, com considerável facilidade, pesquisas e teorias que versam sobre a 

temática da infância. Alguns estudos costumam associar infância e memória como dois 

elementos deveras aproximados. Isto é, seria pouco possível empreender concepções sobre 

a fase infantil do ser humano e o papel que as lembranças ocupam nesta fase da vida, sem o 

suporte das memórias. 

É o que justifica o conteúdo deste capítulo: a indissociada relação entre infância e 

memórias, especialmente em se tratando de uma escrita de latente teor autobiográfico, como 

é o caso do sistema Indez, PPP e LEFCC.  

A escrita literária de BCQ pode ser lida sob a égide dos estudos autobiográficos, visto 

que os títulos editados pelo escritor — inclusive os livros de poemas — trazem nuances de 

relatos de autobiografia, recuperação de memórias e seu subsequente registro em livros de 

leitura literária. Todavia, é em cerca de sete títulos que o trabalho com as memórias se mostra 

mais perceptivelmente, a saber: Ciganos; Indez; Por parte de pai; Ler, escrever e fazer conta 

de cabeça; Até passarinho passa; O olho de vidro do meu avô; e Vermelho amargo. 

Decidimos fazer um recorte deste grupo, elegendo o trio Indez; Por parte de pai; e Ler, 

escrever e fazer conta de cabeça, aos quais nos referiremos como “trilogia”. Tal escolha se 

justifica, acima de tudo, pela relação imbricada de acontecimentos que neles se observam. 

As três narrativas encontram matéria nas primeiras vivências do menino Antônio e, 

para compreendermos o processo de construção de um projeto de escrita literária 

memorialista, precisamos considerar os fatores de ordem afetiva que proporcionam às 

crianças estímulos ao processo de aprendizagem, sendo, inclusive, a afetividade considerada 

como fator essencial ao desenvolvimento infantil. Nesse sentido, recorreremos às 

contribuições de três estudiosos da Educação e do desenvolvimento infantil: 

Vygotsky(1984;1987;1999), Piaget (1975;1999) e Wallon (1989). Embora com certas 

especificidades que distinguem suas teorias, há, nas suas obras, um ponto de intercessão no 
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que tange à contribuição fundamental que os aspectos afetivos e emocionais exercem sobre 

a aprendizagem de um indivíduo6. 

Em se tratando de desenvolvimento e afetividade, Vygotsky afirmava que: 

 
Quem separa desde o começo o pensamento do afeto fecha para sempre a 

possibilidade de explicar as causas do pensamento, porque uma análise 

determinista pressupõe descobrir seus motivos, as necessidades e interesses, os 

impulsos e tendências que regem o movimento do pensamento em um ou outro 

sentido. De igual modo, quem separa o pensamento do afeto, nega de antemão a 

possibilidade de estudar a influência inversa do pensamento no plano afetivo, 

volitivo da vida psíquica, porque uma análise determinista desta última inclui tanto 

atribuir ao pensamento um poder mágico capaz de fazer depender o 

comportamento humano única e exclusivamente de um sistema interno do 

indivíduo, como transformar o pensamento em um apêndice inútil do 

comportamento, em uma sombra sua desnecessária e impotente. (VYGOTSKY, 

1999, p. 25) 

 

Neste trecho, o teórico russo nos envia uma espécie de advertência, para que 

reconheçamos a relação próxima existente entre pensar e receber afeto. Vygotsky defende 

que a razão pode até exercer algo como um freio aos impulsos da emoção, mas jamais como 

ferramenta repressiva: 

 
A forma de pensar, que junto com o sistema de conceitos nos é imposta pelo meio 

que nos rodeia, inclui também nossos sentimentos. Não sentimos simplesmente: 

percebemos o sentimento em forma de ciúmes: cólera, ultraje, ofensa. Se dizemos 

que depreciamos alguém, o fato de nomear os sentimentos faz com que estes 

variem, já que guardam certas relações com nossos pensamentos. (VYGOTSKY, 

1999, p. 86-87) 

 

Em Indez, a matéria dos relatos é a descrição da vida no interior e as primeiras 

experiências sociais. Muito do que foi o homem e o intelectual BCQ advém dessas 

influências culturais e familiares, sobretudo na infância. Lembranças alegres e tristes foram 

moldando o aprendizado do menino; aprendizagens adquiridas, em grande parte, por meio 

das interações com o ambiente da pequena Pará de Minas, com a mãe, antes da doença fatal; 

com os irmãos; com os personagens que habitavam a infância repleta de crendices, tradições 

e superstições. Certamente essas vivências exerceram importância relevante por toda a vida 

do indivíduo. Em síntese, Bartolomeu, como Vygotsky, postula a importância da vivência 

                                                            
6 Para Vygotsky (1984; 1987; 1999), a aprendizagem passa pelos processos de mediação e internalização. 

Numa explicação simplificada, o desenvolvimento de um indivíduo pode ser estimulado à medida que as 

interações sociais vão se estabelecendo, não excluindo desse processo as condições em que vivem as pessoas. 

Muito do que se conhece hoje sobre os estudos da Linguagem têm raiz nas teorias desenvolvidas por esse 

psicólogo russo. O interesse maior do estudo de Vygotsky é a relevância das memórias, atrelada às questões 

comportamentais e como estas influenciam, em último grau, nos processos educacionais. O teórico contribuiu 

significativamente para compreendermos inúmeros aspectos que são observados no desenvolvimento humano. 
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no conhecimento, considerando, ainda, a importância da linguagem para a socialização: 

“Apreciava meu avô e sua maneira de não deixar as palavras se perderem. Sua letra, no meio 

da noite, era a única presença viva, acordada comigo” (QUEIRÓS, 1995, p. 18). 

Bartolomeu ficou órfão por volta dos seis anos de idade: sua mãe morreu aos trinta e 

três. Em entrevistas, chegou a afirmar que sua literatura é fruto da dor, que nunca o deixou, 

decorrente da morte prematura da mãe.  Talvez isso explique o desenvolvimento de BCQ 

durante o período curto, mas intenso, em que conviveu com a mãe, participando das 

brincadeiras com ela e os irmãos.7 

Além da mãe, o avô paterno e a primeira professora também foram atores importantes 

na construção do perfil sensitivo e observador do menino da trilogia. Esta ideia confirma o 

que postulava Piaget, quando defendia o fator afetividade como algo imprescindível ao 

desenvolvimento intelectual. O estudioso considerou ainda o que chamamos de “valores” 

como parte integrante do desenvolvimento infantil. Nesse sentido, poderíamos elencar vários 

personagens: o avô paterno Joaquim Queirós, o galo Jeremias e até mesmo o olho de vidro 

do avô materno. Joaquim Queirós se configura como um personagem deveras importante 

para o menino Antônio, pois estabelece com ele um forte vínculo afetivo, fazendo-se mais 

que avô: um amigo, companheiro de percepções e, em grande medida, quem influenciou a 

“iniciação” de Antônio nas letras. Pelo fato de o texto de Queirós não seguir qualquer trajeto 

linear, encontramos dificuldade para situar no tempo a estada do menino em casa dos avôs 

paternos — não se sabe se fora antes ou depois do episódio da morte da mãe — contudo, o 

que se sabe é da estreita relação entre avô e neto, e como isto é fundamental para a 

“construção” da personalidade de Bartolomeu.  

Dotado desde sempre de muita sensibilidade e de certa carência afetiva, era fácil fazer 

amizade, inclusive com os animais domésticos. Durante um tempo, o melhor amigo do 

menino foi o galo Jeremias, “meio cego”, assim como seu avô materno, S. Sebastião, que 

possuía um olho de vidro: 

 
Jeremias ciscava solto por todo canto. Vivia privilégios que outros galos não 

tinham, no galinheiro e fora dele. Passeava pela horta, enfarado de alface ou 

tomate, bicando sementes e insetos, calmamente. Também pudera, cego de um 

olho! Seu mundo se dividia em luz e trevas. De um lado o dia, e de outro a noite. 

                                                            
7 Jean Piaget (1975;1999), educador suíço, contribuiu igualmente para o desenvolvimento das questões 

educacionais por meio de uma abordagem psicanalista e genética. Psicólogo e biólogo, conhecia o homem nos 

aspectos humano e fisiológico; por isso, suas teorias partiam da concepção de maturação, de desenvolvimento 

em fases, indo até a concepção psicológica. Para ele, a criança se desenvolve em etapas, sendo cada uma 

diferente em seus cursos. Não é comum associar os estudos de Piaget às questões de afetividade, mas também 

não é possível afirmar que ele desconsidera completamente a temática. 
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Ele morava num meio- termo e isto me causava pena. Com um olho via a luz, com 

o outro via a noite, eternamente. Noite sem constelações, três-marias, caminho de 

São Tiago. Um olho era um presente, o outro um castigo. Jeremias, meio lerdo, 

não saía desse crepúsculo. Nunca vi tarde sem preguiça nem madrugada sem 

paciência. Eu mantinha um amor imenso por Jeremias. Desse amor que a gente 

aperta o amado para contentar o coração, sem se descuidar para não matar de amor. 

E Jeremias entendia isso e nunca fugia de mim. Onde eu estava, me acompanhava. 

Eu não dizia nada, nem Jeremias perguntava. (QUEIRÓS, 1995, p. 27-28) 

 

É de despertar nossa atenção o fato de o galo ser “meio” cego — referimo-nos ao 

fato de ter somente um dos olhos com visão — pois o avô materno (cujas memórias 

relacionadas a este convívio estão escritas em O olho de vidro do meu avô (QUEIRÓS, 2004) 

também tinha só um olho “vidente”. Somos tentados a pensar que a estima de Antônio por 

Jeremias seria uma transferência de sentimento de admiração e apego, cujo alvo deixa de ser 

o avô materno e passa a ser o galo Jeremias. Outra questão intrigante é um quase fascínio de 

Bartolomeu por visões comprometidas, aparentemente deficientes e, por isso, parciais, mas 

que, por outro lado, uma vista pela metade parece alcançar visões mais longínquas, 

vislumbrar horizontes outros que ultrapassam o campo de visão convencional. Poderia ser 

tal “visão de metades” uma simbologia do olhar do poeta. 

Isso nos leva a inferir que o olho sem visão do “real” pode representar a capacidade 

de estar a sós com as memórias, com a reflexão descompromissada com os mundos que se 

veem com o olho vidente; o olho cego é um olho que olha para dentro, um olho que enxerga 

o que o outro (o vidente) não consegue, porque está voltado para o mundo exterior de luz e 

experiência exteriores. O olho cego, finalmente, ao mesmo tempo em que processa a 

experiência, também a recupera. O olho vidente, por sua vez, apenas a assimila.  

  Expandindo um pouco a mais a simbologia do olho de vidro, é possível cogitar que 

um olho que, aparentemente, não presta o serviço de enxergar pode fazer referência à 

condição de solitude ante as memórias, visto que o olho “cego” faz o movimento de enxergar 

o interno, isto é, as memórias e sentimentos, ao passo que o olho bom, vidente somente 

enxerga o “real”, aquilo que estaria ao alcance das outras pessoas. Bartolomeu estaria 

sugerindo que olhar com olhos poéticos é ver meio a meio? Um pouco “realidade”, um pouco 

criação? Encontramos lugar para tais questionamentos porque tudo na escrita de Queirós 

parece sugerir fusão entre o vivido e o fantasiado, como bem ilustra essa passagem de Indez: 

 
Aqueles que tinham olhos de ver à primeira vista sentiam que era um menino 

desarmado e feito só para o carinho. Sua maneira de olhar, seu jeito de se oferecer 

ou se encostar, seu modo de se aninhar nos braços, davam nas pessoas uma 

vontade muito forte de fazê-lo sumir entre carinhos. (QUEIRÓS, 1989, p. 30) 
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A citação acima faz diálogo com a seguinte consideração, no que tange ao 

comportamento infantil frente à decisão de obedecer ou desobedecer aos adultos: 

 
[...] antes da teoria freudiana do superego, Ferenzi, em um artigo à Imago, se 

perguntou por que as crianças obedecem aos pais. Notava que as crianças não 

obedecem a qualquer pessoa e via na obediência uma interiorização das ordens 

recebidas dos pais, interiorização explicável pelas relações afetivas privilegiadas 

entre os filhos e seus pais. Estas relações, segundo Ferenzi, eram formadas por 

uma mistura de afeto e temor.  (DELAHANTY&PERRÉS, 1994, p. 259) 

 

Na descrição de mundo sob o olhar de Antônio, nos arriscamos a afirmar que suas 

reflexões têm um viés filosófico, no sentido de estar sempre em estado de inquietação frente 

à vida. Não nos referimos à Filosofia como método ou atividade de pesquisa e investigação, 

mas ao exercício constante de estar sempre a pensar sobre o sentido de todas as coisas que o 

rodeavam. Longe disso, sem grandes pretensões, somos convidados a visitar a infância de 

um menino comum do interior de Minas Gerais, mas que tem o seu jeito próprio de ler o 

mundo e todas as coisas que fazem parte do seu contexto familiar. De fato, as cenas narradas 

constituintes do enredo são postas sob o ponto de vista do menino, mergulhado num interior 

de dúvidas. 

 À época em que ficou órfão, Bartolomeu estava com cerca de 6 anos mas o modo 

como narra os acontecimentos sugere uma reflexão de uma pessoa adulta que revisita a 

infância, acompanhado de uma urgência de contar tais fatos, mesmo sob o risco de revivê-

los, ainda que no terreno das lembranças, visto que elas evocam sentimentos contraditórios, 

como saudade do tempo bom e lembranças de momentos sofridos (AMORIM, 2012, p. 56-

57).  

Percebemos, na obra queirosiana, a relevância das instituições sociais, num processo 

de mediação e internalização, como aspectos basilares no processo de aprendizagem, pois, a 

partir da cultura em que esteja inserida, a criança desenvolve sua personalidade. Com efeito, 

a simplicidade de Bartolomeu, seja como pessoa seja como escritor ou autor de relatos, 

reflete, em alto grau, a simplicidade do interior de Minas Gerais, oferecida aos leitores num 

quadro descritivo, matéria principal de Indez. É certo que o trânsito entre o ensinar e o 

aprender se faz por meio de vínculos interpessoais e tem início no ambiente da família 

primeira — pai, mãe, irmãos, avós. Essa cadeia familiar vai se estendendo com o início do 

convívio com os atores do ambiente escolar: professora e colegas de classe.8 

                                                            
8 É igualmente de grande contribuição o legado de Henri Wallon ((1989), filósofo, médico e psicólogo francês 

que se debruçou sobre a importância da dimensão afetiva na constituição da personalidade do indivíduo, bem 
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O projeto de escrita literária de BCQ torna-se também exemplo da teoria de Wallon, 

uma vez que o mineiro dá à escrita de suas memórias uma dimensão que poderíamos 

denominar “catarticamente terapêutica”, pois sua literatura possibilitou-lhe trazer ao 

conhecimento do seu público leitor as cenas dolorosas de sua história pessoal, dramas 

familiares, segredos pessoais, percepções de vida. Sabemos que é difícil recuperar certas 

passagens da nossa infância, pois alguns episódios parecem não estar bem “resolvidos” na 

nossa psique. Desse modo, defendemos que tal iniciativa é um ato de reconhecida coragem, 

ou poderíamos dizer, mais apropriadamente, uma necessidade de ressignificar o passado a 

partir do prisma do presente, visto que trazer ao à atualidade memórias de dores é, de certo 

modo, revivê-las, recuperando alegrias e pesares, de igual modo. 

Embora Vygotsky (1896-1984), Piaget (1896-1980) e Wallon (1879-1962) tenham 

vivido quase na mesma época, por terem formações profissionais distintas, os três 

consideraram, em medidas diferentes, a importância das relações afetivas nos processos de 

aprendizagem. Entretanto, coube a Wallon realizar estudos mais aprofundados sobre o 

assunto, sendo a ele que normalmente recorremos quando pensamos em tratar das relações 

afetivas dos indivíduos. Para esse teórico, a evolução do indivíduo passa por questões de 

adaptação. Nesse processo, a afetividade é algo bastante considerável. Ela está presente nas 

relações interpessoais e também nos laços que se estabelecem entre seres humanos e animais 

ditos irracionais, porque eles também seriam capazes de expressar afeto, como observamos 

neste trecho: “Não sei se coincidência ou maldade da minha avó, mas degolar Jeremias num 

dia de eclipse, era demais, quando a morte ameaçava tudo. Eu, que guardava tanto carinho 

pelo galo, engoli minha tristeza” (QUEIRÓS, 1995, p. 29). 

Apesar de ser um campo em que ainda residem muitas dúvidas e no qual se conduzem 

muitas pesquisas, o tema da afetividade alcançou a importância de componente fundamental 

para todo processo de desenvolvimento humano. É o que justifica o grau de importância que 

atribuímos a Joaquim Queirós na constituição do sujeito Bartolomeu. O avô se apresenta 

para o neto como alguém de pouca instrução, mas de sensibilidade poética tal que todos os 

seus atos parecem ao menino como gestos de carinho. As interpretações desenvolvidas pelos 

já citados teóricos são divergentes em muitos aspectos, mas convergem num sentido: 

                                                            
como suas implicações nos atos de aprendizagem. Seguindo essa lógica, um sofrimento de grandes proporções 

pode ser minimizado ao compormos um poema ou um romance, por exemplo; não como forma de anulação da 

dor, mas de desprendimento dela ou, em último caso, de encontrar uma maneira de convívio com o inevitável 

doloroso. 
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nenhum deles negligencia a grande importância que questões ligadas à afetividade 

desempenham no desenvolvimento e na aprendizagem do ser humano. 

Não temos a pretensão de esgotar o tema da afetividade, tampouco seu papel na 

aprendizagem, visto que é um espaço amplo para muitas investigações, mas tão somente 

comprovarmos o quanto tal fator é importante na construção da identidade e de que modo 

essa importância é deixada à mostra na “trilogia” em questão. Piaget chega a defender que 

seria a afetividade uma espécie de “energia” que alimenta a assimilação de conhecimentos 

— gerais ou escolares — e é por ela também modificada: uma criança pode, sem dúvida, 

desenvolver características e comportamentos na socialização com outras pessoas, 

internalizando tudo o que ouve, vê e lê. Segundo Piaget (1975;1991), para haver avanços e 

aprendizagens de qualquer ordem, acúmulo de conhecimentos, sejam escolares ou 

vivenciais, é imprescindível que haja interação afetiva entre as pessoas. Nesse sentido, 

estaria Antônio muito bem “abastecido”, visto que são muitos os momentos de brincadeiras 

com a mãe e os irmãos, bem como são vários e muito significativos os instantes de convívio 

com os avós paternos, que deixaram para o menino um legado de leituras, histórias e contato 

com as palavras, na modalidade oral (a avó Maria Queirós) e na escrita (o avô Joaquim 

Queirós). 

Com base na mesma linha de pensamento, La Taille (1992, p. 59) reforça ainda que: 

 
As relações de cooperação são simétricas, portanto, regidas pela reciprocidade. 

São relações constituintes, que pedem, pois, mútuos acordos entre os participantes, 

uma vez que as regras não são dadas de antemão. Somente com a cooperação, o 

desenvolvimento intelectual e moral podem ocorrer, pois ele exige que os sujeitos 

se descentrem para poder compreender o ponto de vista alheio. No que tange à 

moral, da cooperação derivam o respeito mútuo e a autonomia (grifo nosso). 

 

São muitas e variadas as ocorrências de potenciais influências na infância de BCQ: 

a primeira infância, feliz e vivida com a presença da mãe; o início da vida escolar e a relação 

afetuosa e acolhedora com a primeira professora; o tempo vivido em casa dos avós paternos, 

em especial o convívio com Joaquim Queirós e as primeiras leituras feitas nas paredes-livro 

do avô.  
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2.1 Literatura infanto-juvenil: um panorama 

 

 

O texto que consideramos mais “marcante” no nosso convívio com as Letras é “O 

direito à Literatura”, de Cândido (1995). Nele, o autor assume uma postura militante em 

favor da arte literária, como direito fundamental do ser humano, à altura de outras 

necessidades prementes, como alimentação, saúde, moradia.  

Desse modo, todos têm direito à escrita literária ou, pelo menos, ser apresentado a 

ela. 

 
São incompressíveis certamente a alimentação, a moradia, o vestuário, a instrução, 

a saúde, a liberdade individual, o amparo da justiça pública, a resistência à 

opressão etc.; e também o direito à crença, à opinião, ao lazer e, por que não, à 

arte e a literatura. (CÂNDIDO, 1995 p. 174) 

 

Em suma, Cândido alerta-nos para aquilo que já compreendemos — a importância 

da Literatura para o ser humano e para a sociedade em geral — mas agora nos convidando a 

atentar para o fato de que não é suficiente ler ou fazer literatura; faz-se urgente oportunizar 

a todos os homens, ou para tantos quanto possível, o direito de ter acesso a um texto literário. 

Incisivamente, Cândido (1995, p. 186) destaca que “negar a fruição da literatura é mutilar 

nossa humanidade”. Abraçando tão nobre causa e crendo no poder de transformação que a 

literatura opera nos indivíduos, chegamos à obra de Bartolomeu Campos Queirós, um 

entusiasta da Literatura, leitor, escritor, educador, homem de iniciativas, a vida inteira, em 

favor de um Brasil leitor. 

Em qualquer espaço escolar em que se refira à obra de Bartolomeu Campos Queirós, 

logo esta é catalogada como literatura infanto-juvenil, como se ela só estivesse a serviço da 

leitura de crianças, por ser, na visão do mercado editorial, uma leitura mais “fácil” ou mais 

“ingênua”.  

A OCEEM (Orientações Curriculares para o Ensino Médio) aborda a questão — “por 

que a literatura no ensino médio?”. Embora a literatura infanto-juvenil esteja mais 

comumente associada a um público predominantemente infantil (na faixa etária de 

aproximadamente até os dez anos), é de muita valia tal questionamento, pois o próprio 

documento faz questão de esclarecer que a Literatura nem sempre foi tão desvalorizada ou 

esteve tão fora de moda, como ocorre em determinados contextos escolares nos tempos 

atuais. Diz o documento: “A literatura era tão valorizada que chegou mesmo a ser tomada 
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como sinal distintivo de cultura; logo, de classe social” (BRASIL, OCEEM, 2006, p. 51). O 

texto avança atribuindo, dentre outros fatores, o declínio do valor dado à Literatura a diversas 

mudanças de toda a ordem, desde os avanços da tecnologia à influência cada vez mais 

poderosa da mídia, passando pela transformação do próprio ser humano frente a essas 

mudanças. 

Visitando a LDB 9. 394/96 (MEC, 1996), encontramos alguns objetivos que se 

esperam de alunos egressos da Educação Básica. Dentre eles, destacamos o terceiro: 

“aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico” (BRASIL, LDBEN, 

1996, Seção IV, Art. 35º, p. 14). Temos certeza de que a Literatura está aqui representada, 

pois nos parece que somente ela é capaz de promover no indivíduo um olhar mais revestido 

de humanidade e de criticidade; referimo-nos à crítica no sentido mais filosófico do termo: 

a capacidade de avaliar as coisas, fundamentado em conhecimentos. Cândido (1995) já fazia 

referência à capacidade humanizadora da Literatura, defendendo que é através do texto 

literário que nos tornamos mais compreensivos e abertos para a vida. Embora os excertos 

aqui citados tenham sido extraídos de um documento que trata pontualmente de questões 

voltadas para o Ensino Médio, pensamos que Literatura é Literatura, qualquer que seja a 

“classificação” na qual presumam enquadrá-la. 

Entretanto, tais questionamentos sobre a importância e/ou utilidade do ensino/estudo 

de Literatura no Ensino Médio parecem não encontrar lugar nas salas de aula do Ensino 

Fundamental, visto que normalmente a Literatura infanto-juvenil é irremediavelmente 

atrelada às aulas de Língua Portuguesa, seja por conveniência ou por utilidade. 

Normalmente, as produções literárias (intencionalmente) destinadas a um segmento etário 

(infantes e adolescentes) tratam de questões práticas como regras de comportamento, temas 

ambientais e ecologicamente corretos e, mais recentemente, etiqueta e cautelas nas redes 

sociais da Internet.  

Se à Literatura de forma geral é dispensado esse tratamento, falando em Literatura 

infanto-juvenil o cenário é ainda mais desanimador. Naturalmente menos rigoroso quanto 

aos aspectos formais da língua e, por cumprir a tarefa de falar às crianças, confunde-se 

simplicidade com simplismo; objetividade com pobreza textual; fantasia e imaginação com 

enredo “sem pé nem cabeça”. Até por volta dos anos setenta essa era a noção que 

predominava. Convém destacar o que diz Colomer (2003) a esse respeito: 
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Cabe assinalar, no entanto, que a aceitação da ideia de literatura “pura”, que se 

degrada com qualquer tipo de condicionamento criativo, se acha ainda presente 

em muitos setores culturais, que sem seguir de perto o debate dos últimos anos, 

mantiveram inquestionável esse pressuposto. Assim o vimos reproduzir-se 

fielmente a partir do recente aparecimento do que se chamou “literatura juvenil”. 

As mesmas perguntas que marcaram a discussão sobre literatura infantil surgiram 

de novo, referindo-se agora à parcela juvenil desta literatura. Perguntas como: 

“existe o romance juvenil?”, “que traços podem diferenciá-lo da literatura para 

adultos?” (COLOMER, 2003, p. 53) 

 

A autora preocupa-se em fazer um retrospecto da trajetória da Literatura infanto-

juvenil (ou infantil e juvenil, como ela própria assinala), pontuando como algo em constante 

oscilação o papel do texto literário e o papel que a ele caberia na missão de educar. 

Inicialmente, a Literatura infanto-juvenil sequer era considerada Literatura, pois, destinada 

a crianças, não traria a mesma “riqueza” estilística de um texto literário propriamente dito, 

e este conceito perdurou por muito tempo, sendo tratada sempre como algo de pequeno porte, 

dada sua simplicidade na construção textual e seu público natural, as crianças. Ainda 

segundo Colomer: 

 
[...] a restrição do termo literatura imposta a partir das poéticas simbolistas e 

formalistas pesou intensamente na bibliografia sobre literatura infantil através de 

uma constante – e para o leitor muito cansativa – necessidade de justificar, uma e 

outra vez, este campo com todo tipo de argumentações, obrigadas a serem mais ou 

menos rocambolescas, posto que pretendem replicar a esta objeção, sem chegar a 

romper com a armadilha teórica em que se encontram. (COLOMER, 2003, p. 45) 

 

A autora refere-se à problemática do preconceito que há em relação a tudo o que se 

refere ao que pode ser denominado Literatura infanto-juvenil. Sugere que a Literatura que 

atende às crianças seria menor, como é menor a estatura das crianças. Parece que tratamos 

de tamanho mensurável, quando, na realidade, escondemos uma discriminação quanto aos 

textos tidos como infantis, como se fossem menos capazes os autores deste segmento e, mais 

incapazes ainda, as crianças, que não teriam condição alguma de consumir uma literatura 

“de verdade”. 

Nesse sentido, é interessante observar o que BCQ declara a esse respeito: 

 
Nunca me assentei em meu escritório com o propósito de escrever para crianças. 

Faço o melhor de mim procurando, com estilo, frases breves, pensamentos 

contidos para a entrada do leitor. Isso não vulgariza nenhuma escrita, creio. Essa 

coisa de escrever para criança me amedronta. Existe qualquer coisa de prepotente 

nessa frase. Parece que os adultos podem ditar normas para as crianças crescerem. 

Parece que sabem o que deve ser feito para ser um adulto realizado, somos 

proprietários do caminho perfeito para a felicidade. (QUEIRÓS, 2014, p. 43) 
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Importante pontuar que os livros infanto-juvenis são pensados, editados, avaliados, 

permitidos e comprados, além de indicados, por adultos. São estes que escolhem os livros 

de leitura literária a serem lidos na escola (muito comum e equivocadamente denominados 

de “paradidáticos”, já assinalando que mesmo sendo literário, todo texto a ser trabalhado em 

ambiente escolar deve atender a um fim didático específico). Ainda segundo Colomer, 

somente por volta dos idos de 70 começou a acontecer uma mudança na forma de se 

considerar a literatura infanto-juvenil, passando a ser definida como um gênero literário mais 

específico. E a partir dos anos 80, percebe-se uma associação entre literatura infantil e 

Psicologia (evidenciados nos estudos que versam sobre compreensão e interpretação textuais 

e estudos do texto em geral). Nesse contexto, é importante considerar as contribuições dos 

estudos de Piaget (abordados no subitem anterior), pois estes favoreceram, em grande 

medida, a divisão das obras literárias por fases, visto que, de igual modo, é em fases que o 

desenvolvimento é exposto em Piaget. Tal estudioso empreendeu esforços com o intuito 

maior de explicar o desenvolvimento físico da criança, não atentando para o 

desenvolvimento da imaginação dos pequenos, propriamente. Certamente teóricos que se 

apoiaram nas contribuições piagetianas defenderam uma classificação etária mais limitada 

quanto ao que pode ser Literatura ou Literatura Infanto-juvenil. 

Essas considerações nos trazem à memória a repercussão interior que as histórias de 

assombração de dona Maria Queirós provocavam no menino. Talvez ela as contasse por 

tradição ou por entretenimento, mas cada episódio curioso da vida de Maria Turum por 

exemplo, causava muitas dúvidas e hipóteses na imaginação do garoto. Maria Turum era 

uma espécie de agregada da família Queirós: ex-escrava que trabalhava na casa da família e 

acumulava os papéis de empregada doméstica, cozinheira e babá. Ao morrer, permaneceu 

na família por meio das histórias que dona Maria contava aos netos, nas quais a pobre negra 

era protagonista dos episódios sinistros mais variados. A partir de cada história contada, 

BCQ inventava outras partes, outros desfechos, outros excertos. Não seriam as histórias 

contadas por Maria Queirós literatura oral para crianças?  

Em entrevista, Bartolomeu sugere uma explicação para o seu “sucesso” em vendas 

para o público infantil: os pais o leem, encantam-se pelas suas obras e, ao identificarem-se 

com elas, sentem a necessidade de passarem adiante. 

 
A beleza não cabe em você. Ela não cabe. Então, pra criança também, eu acho que 

o livro pra criança é aquele livro que o professor, o adulto, o pai, a mãe lê e fala: 

isso era meu filho que devia ler, sabe? ele não dá conta e passa. Então eu acho que 

é por isso que eu vendo tanto pra pais, pra professores, pra tudo isso porque eles 
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me leem muito e eles me levam pra as crianças, me jogam pra lá... Mas eu acho 

que a beleza é profundamente triste quando se está sozinho. Você não dá conta 

dela, ela pesa muito. Então você tem que passar pra alguém, sabe?  (QUEIRÓS, 

2008. Disponível em:  <https://www.youtube.com/watch?v=1-z-8O31_qc >. 

Acesso em 09 ago.2013. Grifos nossos) 

 

Consideramos esta fala do escritor do mais alto grau poético. Embora produzidas 

oralmente, e talvez por isso mesmo, as palavras acima tentam explicar a relação aproximada 

entre beleza e poesia, num ponto de encontro, a Literatura. Se a beleza é triste quando se está 

só, ela se faz alegre quando se está em companhia de alguém. Nesse sentido, a beleza nos 

instiga a também sermos desprendidos, desejosos de partilhas e compartilhamentos. Aquilo 

que nos é bonito é rapidamente transformado em desejo de passar adiante o que nos sugere 

beleza. A beleza só faz sentido se junto de algo ou alguém. 

O tempo avança e ainda na contemporaneidade persiste o comportamento social um 

tanto “viciado” de uma literatura escrita para poucos, seja pelo fato de poucas pessoas 

alcançarem a condição de letradas literariamente, seja porque as crianças em idade escolar 

ainda constituírem um público leitor de livros literários, mesmo que sob a imposição das 

tarefas escolares. Paulino (2010, p. 80), em seu artigo “Leituras populares”, afirma 

categoricamente: “Por isso mesmo a leitura está mitificada como prática de elite no 

pensamento do povo brasileiro. Ainda que todos os favelados do país hoje frequentassem a 

escola, a maioria não sairia dela com intimidade”. 

A fala de Paulino (2010) faz coro com a bandeira levantada por Cândido (1995). Em 

outro artigo que trata sobre questões de leitura para crianças, Paulino (2010) constata que, 

embora a maioria das pessoas que leem no Brasil vivam em cidades, está na “moda” 

produções ditas literatura infanto-juvenil tratar de questões como meio ambiente, ecologia. 

A pesquisadora fez um levantamento de oitenta e cinco títulos publicados em 1990, 

destinados ao público infantil: 

 
São oitenta e cinco exemplos de livros, publicados no mesmo ano, que envolvem 

animais silvestres, selvas, florestas. Há, evidentemente, diferenças significativas 

entre esses livros. Em alguns, a função alegórica do animal é evidente. Em outros, 

embora o título não revele, a vida rural ocupa o primeiro plano. Há obras-primas 

e há livros muito fracos nesse saco de gatos. O afeto que crianças demonstram por 

bichos, muitos possuindo os seus de estimação, parece conduzir a ação de autores 

e editores. (PAULINO, 2010, p.90)  

 

Também em outro artigo da mesma coletânea, Paulino (2010) continua a pôr em 

discussão o papel da Literatura infantil em épocas contemporâneas, dizendo que ela deve ser 

“doce, isto é, deve deleitar os pequenos leitores, cumprindo um destino estético” 

https://www.youtube.com/watch?v=1-z-8O31_qc
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(PAULINO, 2010) e, em seguida, pondera: “e, ao mesmo tempo, deve ser útil, atendendo às 

demandas históricas, datadas, de pequenos cidadãos de uma sociedade em crise” (p. 115). 

Infelizmente, a autora constata o que todos nós, que frequentamos os ambientes 

educacionais, já sabemos por força da experiência cotidiana: a saída da escola por parte dos 

alunos é, inevitavelmente, acompanhada da saída do mundo da leitura. Paulino faz um 

questionamento contundente: 

 
Onde estaria aquela literatura incômoda, que se torna verdadeiramente doce e útil, 

ao inserir a si e ao leitor na grande tradição estética de estranhamento, de 

questionamento do real e da linguagem cristalizada no senso comum? 

[...] 

A escolha do livro, não passando pela criança, passa pelo pedagogismo 

moralizante e utilitarista, rebocado pelos divulgadores de algumas editoras, que 

não mais percorrem livrarias, apenas escolas, em busca de pedagogos, e não de 

crianças. (PAULINO, 2010, p. 117) 

 

Arriscamo-nos a responder ao primeiro questionamento da citação: a literatura (não 

sabemos de que ponto de vista) incômoda, doce e útil está em escritos que não assumam 

compromissos com fórmulas encomendadas por contratos editoriais. Está numa escrita 

espontânea, mas, nem por isso, improvisada; numa linguagem simples, porém 

cuidadosamente construída. É o que consideramos sobre BCQ e sua obra, objeto de nossa 

pesquisa. 
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3.  AUTONARRATIVA, TEMPO E LETRAMENTOS NA ESCRITA 

QUEIROSIANA 

 

 

A casa do meu avô foi o meu primeiro livro. 

(Bartolomeu Campos Queirós) 

 

 

Nas referidas obras que constituem o corpus da nossa pesquisa, temos a infância 

retratada a partir de recortes no tempo, sem que se obedeça a qualquer linearidade. Os 

eventos são recuperados e transpostos para o papel sem assumir compromisso com o 

calendário: eles simplesmente são apresentados ao leitor à medida que vão chegando à 

memória do autor. Talvez isso se deva ao fato de que as memórias contadas trazem nuances 

de fantasias e sonhos em meio a fatos “reais”, o que impediria explicitar uma ordem de 

tempo e datas. Não poderia ser diferente. 

 As memórias recuperadas no referido conjunto parecem ser um misto de realidade e 

ficção, chegando, em alguns momentos, a causar dúvida quanto à exatidão dos 

acontecimentos, dificultando ao leitor o papel de organizar a sequência dos fatos mais 

significativos, como, por exemplo, a morte da mãe. Não se sabe se este fato ocorreu antes 

ou após a doença que deixou Maria Queirós (avó paterna, em cuja casa BCQ vivera por um 

tempo, para estudar) bastante debilitada, em decorrência de um derrame cerebral. Mesmo 

uma leitura cuidadosa dos três livros não nos permitiria traçar essa ordem de eventos. 

Em resenha sobre o livro Vermelho Amargo, publicado no jornal Estado de Minas, 

edição de 09/04/2011, João Paulo Cunha9 destaca a intertextualidade que a escrita de Queirós 

estabelece com outros autores de literatura: 

 
Há a tentação de buscar no livro de Bartolomeu relação com outras obras literárias 

brasileiras. Parece mesmo haver várias pontes possíveis de diálogo, seja com a 

forte tradição memorialística de Minas, de Pedro Nava a Carlos Drummond de 

Andrade (seria possível pensar que Vermelho Amargo sintetiza a prosa extensa de 

Nava com sua pesquisa de origens com a contenção poética do passeio mítico de 

Drummond); pode-se ver ainda identidades com a narração de um menino que 

sofre da falta de amor da mãe em Infância, de Graciliano Ramos; ou a presença 

do eco bíblico da prosa de Raduan Nassar em Lavoura arcaica; e até mesmo o 

senso de mistério e revelação de Adélia Prado em suas memórias de falta da mãe. 

 

                                                            
9 O trecho é referenciado nesta pesquisa tendo como parâmetro sua reprodução no suplemento da FNLIJ, edição 

de abril de 2012. 
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Nesse sentido, em termos de estilo, Indez, PPP e LEFCC constituem uma 

composição sinestésica de aromas, paisagens, falas, cores, formando um sistema cuja tônica 

é a contiguidade. Os três livros não são consecutivos, mas contidos entre si, formando uma 

imagem poética que é o próprio pano de fundo da vida de BCQ. É possível verificar em 

entrevistas — orais e escritas — que Bartô é todo sentimento, gentileza, polidez e emoção. 

Nesse sentido, O olho de vidro do meu avô pode ser considerado um anexo, para onde, 

inevitavelmente, somos convidados a ir, pois tantas são as referências feitas nas três 

narrativas que elas nos deixam curiosos quanto ao famoso olho de vidro do avô, o Sr. 

Sebastião. Em O olho de vidro do meu avô, o personagem de destaque é o avô materno, bem 

diferente do avô paterno Joaquim Queirós, mas igualmente relevante para Bartolomeu. 

Curiosamente, não sabemos se a convivência entre avô materno e neto de fato existiu, pois, 

em alguns momentos, BCQ conta episódios em que teria convivido com o Sr. Sebastião, 

mas, em outros recortes, refere-se a ele como o avô falecido antes do seu nascimento. Assim, 

o que seria apenas uma leitura, atiçada pela curiosidade de conhecer o outro avô, surpreende-

nos ao encontrarmos um texto igualmente poético, cheio de lirismo, mistério, amor e 

ensinamentos.  

A escola, mencionada nas três narrativas do conjunto, descrita com mais detalhes e 

investida de tempo em LEFCC, deixa de cumprir o papel de ser o espaço em que se institui 

o gosto pela leitura. Passa a ser apenas mais um lugar que se abre ao personagem (o menino 

queirosiano) como possibilidade de leitura. Para o menino das narrativas, há muitos outros 

incentivos ao literário em sua vida: a casa em que foi criado, rica em aprendizagens de toda 

ordem, sejam de costumes ou comportamentos; as paredes-livro da casa do avô paterno; a 

letra bonita da professora... Vemos, pois, que os três títulos parecem ser parte de um projeto 

de escrita maior ou mais “encorpado”, fruto da transposição das memórias e experiências 

compartilhadas com o leitor. Assim, todo o conjunto da obra de BCQ exala lembranças, 

memórias, fragmentos, sensações, resultando numa escrita de latente teor autobiográfico 

tanto quanto poético.  

A temática do tempo é tratada nas narrativas memorialistas queirosianas com 

significativa importância e muitas são as reiteradas referências à questão. Às vezes, se 

referindo ao tempo cronológico, outras vezes, ao tempo enquanto manifestação climática, 

fato é que o menino narrador está sempre recorrendo à ajuda do tempo para compor a 

representação, na escrita, das suas mais profundas considerações sobre a infância: “Se as 
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estações das águas e das secas se repetiam em cada ano, também as dores, os medos se 

repetiam para cada um” (QUEIRÓS, 1989, p. 85). 

 O tempo cronológico confunde-se ao meteorológico na seguinte passagem, 

colaborando com a construção do retrato das tradições locais: 

 
Não só de sol e chuva era feito o tempo. Cada mês se enfeitava com uma festa 

conforme anunciava a folhinha de Mariana dependurada na porta da sala de jantar: 

em outubro dançavam os ternos de congadas, chocalhos nos tornozelos e espelhos 

nos chapéus; em janeiro eram as folias dos santos reis; junho vinha com mastro, 

fogueira, quadrilha e trezena. (QUEIRÓS, 1989, p.67) 

 

 Segundo Aguiar (2008), “o que importa são as experiências marcantes dos primeiros 

anos, que o conduzem ao rito de passagem da infância à vida adulta”. Nessa perspectiva, 

importam muito mais os fatos em si, a materialização da escrita (a grafia nas paredes), que 

a situacionalidade cronológica, propriamente. 

 Em PPP, encontramos pistas de marcações temporais nos escritos da parede do velho 

Joaquim: “A Alice nos visitou às 14 horas do dia 3 de outubro de 1949 e trouxe 

recomendações da irmã Júlia e do filho Zé Maria, lá de Brumado” (QUEIRÓS, 1995, p. 11). 

 A narrativa ajuda-nos a nos transportarmos para a década de 50, por meio da menção 

aos produtos que faziam sucesso à época: 

 
Fé, Esperança e Caridade assistiam “O direito de nascer”, como única diversão. 

Usavam caximir-buquê e perfumavam a cidade inteira, dizia minha avó, sem 

inveja, por preferir alfazema, com rótulo de moça no campo e cesta de flores no 

braço. (QUEIRÓS, 1995, p. 23) 

 

 O exercício da escrita funciona, em Bartolomeu, como a capacidade de se colocar 

lado a lado à criança que um dia foi, vivendo, no tempo presente, o passado.  

 Izquierdo (1988)10 parafraseia Heráclito ao afirmar que não é possível descer duas 

vezes a um mesmo rio. Para ele, que vamos do passado para o futuro ou que façamos o 

trajeto inverso, impreterivelmente passaremos pelo presente. Este seria, então, um ponto de 

interseção. Nesse sentido, memórias são, ao mesmo tempo, a composição da nossa história 

e da nossa identidade pessoal. Por meio dessas memórias e de suas imagens, o passado pode 

ser conservado e recuperado. 

  

                                                            
10 Ivan Izquierdo é um psiquiatra argentino, naturalizado brasileiro, que atuou por muitos anos como professor 

titular do Departamento de Bioquímica do Instituto de Biociências da UFRS. Atualmente, é pesquisador da 

PUC-RS, onde continua a desenvolver pesquisas no campo das memórias. 
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Quando se diz a palavra memória, a primeira que salta à evocação não é a 

memória das molas, dos discos ou dos computadores; é a memória das 

experiências individuais dos homens e dos animais, aquela que de alguma maneira 

se armazena do cérebro. 

Desde um ponto de vista prático, a memória dos homens [...] é o armazenamento 

e evocação de informação adquirida através de experiências; a aquisição de 

memórias denomina-se aprendizado. As experiências são aqueles pontos 

intangíveis que chamamos presente. (IZQUIERDO, 1988, p. 89, grifos do autor) 

 

 A temática do tempo, juntamente com as relações familiares, a vida e a morte, 

memórias, infância, brincadeiras, disputam importância com outras temáticas universais na 

escrita literária de Queirós. 

 Brincando com as possibilidades semânticas que as palavras permitem, ele nos faz 

imaginar estarmos em um cenário que alterna sol e chuva e, por vezes, um arco-íris 

aparecendo de surpresa. As palavras parecem coloridas, cheirosas, tamanha é a habilidade 

no trato com os vocábulos. Chegamos muitas vezes a imaginar como seria o cheiro do café 

e do bolo de fubá com queijo derretido por dentro, iguaria preparada pela mãe, quando ainda 

gozava de saúde. A esse respeito, declara Sampaio (2012, p. 4): “São textos que retiram da 

linguagem, como se fora uma fruta, o caldo denso, transferindo para o leitor – tanto a criança 

quanto o adulto – o sabor da experiência”. 

 Bartolomeu parecia mesmo ter consciência de sua transitividade temporal: 

 
Ao fantasiar, experimento a liberdade. Não há preconceitos, limites ou paredes 

nesse ato fundador do humano de buscar (em vão) decifrar o absoluto. Fantasiar é 

o exercício de indagar sobre o meu tamanho para concluir, sempre, que minha 

inquietação diante da finitude não resiste a horizontes. Há sempre um depois do 

depois. E só no trabalho criador encontro lugar para fazer da fantasia matéria 

primordial de meu ofício. (QUEIRÓS, 2014, p. 69) 

 

O menino das narrativas parece apressar-se, antecipando-se, vivendo na infância uma 

atitude de espanto e inquietação diante dos acontecimentos da sua vida: a infância pobre, 

mas feliz; a vida de recursos parcos; a lida árdua do pai caminhoneiro; o convívio com os 

avós; a doença da avó paterna; a morte da mãe. O tempo que, implacavelmente, passa, 

cicatriza algumas feridas, mas não as consegue apagar totalmente. O menino resiste ao tempo 

pelo artifício das memórias, redimensionando-as, fazendo delas credenciais de livre acesso 

ao passado e volta ao presente, materializando a mistura de lembranças e fantasia por meio 

da escrita. Afinal, aprendera com o avô Joaquim que o mundo poderia, sim, ser escrito 

(OLIVEIRA, 2012).  
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 Uma das suas obras traz a temática do tempo já mesmo no título: Tempo de voo 

(2009). Nela, BCQ externa inquietações relativas à rapidez com que o tempo passa — 

constatação que ouvimos de muitas pessoas — bem como a vida é fugaz e breve.  

Reflexões sobre o tempo sempre estiveram presentes em suas obras e, de igual modo, 

em seus discursos: 

 
Acho muito difícil lidar com o tempo. Tem um tempo que já passou, que eu não 

toco mais, e tem um tempo que está para vir, mas não sei a medida dele. Então 

tenho feito textos cada vez mais curtos. [...] Não dou mais conta de fazer 

promessas longas. (QUEIRÓS, 2003, p.8) 

 

Tratar de Letramento pode soar repetitivo ou insuficiente, pois embora muito se tenha 

falado e ainda se fale sobre o assunto, não se esgotam os desdobramentos que podem resultar 

na distinção entre Letramento e Alfabetização. Não ensejamos apresentar conceito novo para 

o termo, senão o mais aceito, que conceitua Letramento como a efetiva utilização e 

proficiência da escrita e da leitura nas práticas sociais de um indivíduo.  Recorremos a Soares 

(2010) para conhecermos brevemente o histórico do termo: 

 
A palavra surgiu em meados dos anos 1980, portanto, há não mais que 20 anos, e 

só foi dicionarizada no começo do século XXI. Nesses 20 anos, creio que temos 

nos ocupado com duas ações que, em princípio, parecem contraditórias. 

A primeira ação tem sido a de esclarecer o conceito de letramento. Estamos sempre 

discutindo o que é letramento... e acredito que ainda não chegamos a um consenso. 

Um levantamento na bibliografia acadêmica e na bibliografia da formação do 

professor, e mesmo uma investigação com professores, revelaria uma grande 

diversidade de sentidos atribuídos à palavra. (SOARES, 2010, p. 55) 

 

 Soares (2010) pondera que não há um conceito único em se tratando da temática 

letramento. A autora adianta que o termo pode ser visto sob as perspectivas antropológica, 

linguística, psicológica e, por fim, educacional, pedagógica, sendo esta última modalidade a 

mais presente nos ambientes escolares e acadêmicos. Para ela, o ponto de vista que considera 

letramento como “as habilidades de leitura e escrita de crianças, jovens e adultos, em práticas 

sócias que envolvem a língua escrita” (SOARES, 2010, p. 57), é o que mais se aproxima do 

sentido do termo literacy, bastante recorrente nos países de língua inglesa.  

 Concordando com o posicionamento de Soares, ao falarmos de letramento neste 

trabalho, não estaremos tratando da aquisição da tecnologia da escrita, mas sim da efetiva 

utilização da leitura e da escrita nas práticas sociais do indivíduo, como pontua Cosson 

(2006): 
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A literatura é uma linguagem que compreende três tipos de aprendizagem: a 

aprendizagem da literatura, que consiste fundamentalmente em experienciar o 

mundo por meio da palavra; a aprendizagem sobre a literatura, que envolve 

conhecimentos de história, teoria e crítica; e a aprendizagem por meio da literatura, 

nesse caso os saberes e as habilidades que a prática da literatura proporciona aos 

seus usuários. (COSSON, 2006, p. 47) 

 

 Ainda no que se refere à distinção entre os termos “alfabetização e letramento”, 

Soares (2010) esclarece: 

 
O letramento emergente põe o foco na inserção da criança no mundo da escrita, 

promove o convívio com diferentes portadores de texto, diferentes gêneros de 

escrita, no contexto de diferentes eventos de letramento, enquanto alfabetização, 

na fase inicial da escolarização formal, põe o foco na aprendizagem sistemática de 

escrita. (SOARES, 2010, p. 59) 

 

 De maneira exemplar, corroborando com a fala de Soares (2010), identificamos, na 

trajetória de BCQ, a fronteira entre a aquisição da tecnologia da escrita e a capacidade de 

decodificação (alfabetização) e a efetiva apropriação de tais habilidades nas práticas sociais 

dele (letramento). A alfabetização talvez tenha tido início quando do episódio com a palavra 

“morfina”, que já narramos na análise de LEFCC. Pode ter tido início nesse momento e se 

efetivado na escola, seguindo os trâmites “normais” escolares: aprendizagem de letras, 

sílabas, palavras; tendo como mediadora a primeira professora, que, com afeto e paciência, 

ensinou o menino a decodificar o código escrito da língua. 

Entretanto, o que ensejamos destacar é o papel fundamental que Joaquim Queirós 

teve no processo de aquisição das práticas de letramento por parte de BCQ, notadamente 

favorecido por um ambiente familiar propício e também por uma sensível habilidade para 

ler todas as coisas: pessoas, olhares, gestos, diálogos, palavras. É recorrente na trilogia a 

atitude “leitora” de Antônio: logo começou a “ler” nos adultos quais comportamentos seus 

resultariam em benesses dos pais, antes mesmo da ida para a casa de Joaquim Queirós: 

 
Ser obediente demandava muito sacrifício. Não por natureza, mas por 

conveniência eu crescia obedecendo. Cumpria, de maneira exemplar, todos os 

deveres de filho, de aluno, de colega, sem acrescentar resmungos. 

[...] 

Tudo eu fazia, mesmo com sofrimento, para ser amado. E a obediência era uma 

condição. Mas o amor compensava tudo. (QUEIRÓS, 2004, p. 9-10) 

 

E ainda: 

 
Lia o tempo, os pequenos rituais domésticos, os “recados da natureza” e até o 

silêncio dos pais, que ele interpretava como amor não-dito: 
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Era silencioso o amor. Podia-se adivinhá-lo no cuidado da mãe enxaguando as 

roupas nas águas de anil. Era silencioso, mas via-se o amor entre seus dedos 

cortando a couve, desfolhando repolhos, cristalizando figos, bordando flores de 

canela sobre o arroz-doce nas tigelas. (QUEIRÓS, 2004, p. 25) 

 

Em PPP se reafirma a relevância de um ambiente familiar em que a leitura e a escrita 

encontram lugar. A mãe de Antônio gostava de leituras literárias, mas foi por influência do 

avô paterno que o menino despertou o gosto pelo literário. Esse fato se exemplifica na fala 

de Cosson, já mencionada. Foi com a mãe e sobretudo com o avô paterno que Antônio se 

encantou pelo literário, “culminando” no escritor Bartolomeu Campos Queirós. 

 
Meu avô tinha um encantamento com as palavras. Eu fui aprendendo com ele a 

cultivar esse encantamento. Lembro que na casa dele tinha uma copa muito 

grande. Ele ficava sentado na ponta da mesa fazendo cigarros para o dia seguinte. 

Havia um Cristo crucificado na parede. De vez em quando, ele levantava a cabeça 

e falava para mim: “Sofreu, né? Sofreu demais. Sofreu tanto. Mas morreu gordo, 

você não acha? Era toda uma trama que me deslocava. Já fui criado com a 

metáfora. Tive uma infância junto com as metáforas.11 

 

Convém associarmos à postura de Joaquim Queirós a seguinte fala de Bakhtin: 

 
Na realidade, não são palavras o que pronunciamos ou escutamos, mas verdades 

ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, agradáveis ou 

desagradáveis etc. A palavra está sempre carregada de um conteúdo ou sentido 

ideológico ou vivencial. (BAKHTIN, 1992, p. 95) 

 

As primeiras leituras de Antônio foram as narrativas que o avô imprimia nas paredes 

da casa. Tudo que era visto a partir da janela era transposto para as paredes-livro. E essas 

histórias suscitavam no menino outras histórias, num exercício de escrita criativa, a partir 

dos relatos do velho Queirós. Surge, muito provavelmente em tais leituras, o despertar pela 

palavra escrita e as múltiplas possibilidades que o texto literário nos permite, coisas 

rapidamente internalizadas pelo menino que mais tarde se tornaria escritor de literatura: “As 

paredes eram o caderno do meu avô. Cada quarto, cada sala, cada cômodo, uma página. 

(QUEIRÓS, 1995, p.10-11) 

Gostaríamos de pontuar que, além das categorias abordadas, há ainda muitos 

aspectos que carecem de investigação na obra de Queirós, o que ainda mais nos estimula a 

                                                            
11 Bartolomeu Campos Queirós: “A literatura é esse espaço onde o que sonhamos encontra o diálogo”. 
Entrevista concedida à Plataforma do Letramento. Disponível em: 

http://www.plataformadoletramento.org.br/download/entrevista-bartolomeu-campos-de-queiros.pdf. Acesso 

em 15/12/2014. 

http://www.plataformadoletramento.org.br/download/entrevista-bartolomeu-campos-de-queiros.pdf
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estudarmos esse escritor de literatura, que tanto encanta públicos de idades e épocas distintas, 

pela habilidade com que se utiliza da palavra escrita para se fazer emoção em nós. 

 O trabalho com as memórias parece nortear a escrita queirosiana. A memória 

configura-se, para BCQ, como seu maior patrimônio. Desse modo, o texto torna-se a 

oportunidade de dar voz ao leitor: este toma a palavra diante do texto literário. Investigando 

a produção literária de BCQ, constatamos como é evidente a incidência das lembranças de 

infância mescladas à ficção e à capacidade criativa do autor. Não como embuste, mas muito 

mais como um artifício de se resguardar sob a proteção do ficcional, ora revelando, ora 

obscurecendo fatos e sentimentos que marcaram profundamente a vida de Queirós. Ao se 

misturarem a outros fatos criados, tem-se um enredo misto, meio fantasioso, meio “real”, 

num jogo de esconde-revela, em que o leitor não sabe bem onde está a linha do vivido ou do 

imaginado ou desejado. 

É pouco provável que alguém consiga recuperar memórias “puras”, pois, em geral, 

elas estão impregnadas de fantasia ou mesmo do olhar particular de quem se ocupa de relatá-

las. Ademais, sobre a experiência de resgate de memórias, incidem costumes, mudanças 

comportamentais no decorrer do tempo, valores e outros tantos fatores. Determinado 

episódio familiar, como exemplo, pode ser relatado sob perspectivas diversas, sobre as quais 

achamos influências de toda ordem, quais sejam: sensibilidade, percepção, comportamentos, 

ideologias, preconceitos, formação intelectual etc.  

É possível que, como decorrência de estar inserido em um contexto de modernidade, 

os livros de BCQ não se organizam em capítulos, mas em parágrafos, como se fossem 

“blocos”; e, mesmo nesses blocos, a fragmentação se apresenta, pois, na progressão dos 

períodos (num mesmo parágrafo), o autor passa de um evento para outro, como se sua arte 

obedecesse tão somente à ordem das memórias, tais como são recuperadas, aparentando uma 

escrita pautada na espontaneidade. Tal procedimento – a disposição aparentemente 

desconexa dos eventos narrados – condiz com a condição do homem moderno, igualmente 

fragmentado, como preconiza Andrade (2007):  

 
A fragmentação é uma especificidade dos textos literários, a qual ao elemento 

fragmentário, toma forma na sintaxe textual, mediante a não-linearidade 

discursiva. Também nos remete ao elemento fragmentário, que pode manifestar-

se de formas distintas: no esfacelamento de perspectivas, na memória/digressão, 

no recurso da intertextualidade - prosa/poesia/drama ou literatura/cinema/teatro – 

na linguagem sintomática, ou ainda, na coexistência de alguns desses aspectos 

presentes no mesmo texto.  (ANDRADE, 2007, P. 122) 
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É de grande valia a observação que Amorim (2012) faz da experiência que, embora 

pessoal, é vivida coletivamente: 

 
[...] a experiência, mesmo aquela interior, é vivenciada coletivamente, junto a 

outros homens — mulheres, crianças, ricos, miseráveis, iletrados, cultos —, seres 

cujas vozes não ganharam oportunidade no sistema de aparências, na vida má, no 

cotidiano em que, quando — pela força e pela truculência — se pensa ter vencido 

a vida, foi apenas a um semelhante que se venceu. (AMORIM, 2012, p. 25) 

 

O trecho citado bem exemplifica os episódios narrados por BCQ, que embora vividos 

junto aos familiares, tiveram para ele, uma leitura particular, um processamento peculiar, 

que resultou na escrita da trilogia em questão. Esse processamento de maneira bastante 

peculiar resulta no que Amorim (2012) denomina autorreferenciação. 

Ainda sobre as questões memorialistas e autobiográficas, é importante observar: 

 
[...] a autobiografia não é ficcional nem não ficcional, nem mesmo uma mistura 

dos dois. Deveremos considerá-la, em vez disto, como um modo único e 

autodefinidor de expressão autorreferencial, que possibilita, ao mesmo tempo em 

que inibe, seu ostensivo projeto de autorrepresentação, de converter-se a si mesmo 

no presente afirmado pela linguagem. (RENZA, 1980, p. 295, apud AMORIM, 

2012, p. 81) 

 

 Desde o primeiro livro, O peixe e o pássaro (1971), foram cerca de 65 títulos. A 

linguagem empregada na obra de Bartolomeu alcança todas as faixas etárias, inclusive as 

crianças; daí talvez proceda a “fama” de escritor de literatura infanto-juvenil. Em entrevista 

concedida à Revista digital da FGV, edição de setembro de 2009, Bartolomeu fez a seguinte 

declaração:  

 
E, sempre procurei fazer um texto sem fronteira, uma literatura na qual a criança 

também possa entrar; como o adulto. Cada um com a sua percepção. 

[...] 

Eu faço o infantil na literatura, e não literatura infantil. (QUEIRÓS, 2009, s/p) 

 

 Recordar, em termos etimológicos, é trazer algo novamente ao coração. Resgatar 

memórias é trazê-las novamente ao campo dos sentimentos, com cores alegres e nostálgicas; 

não deixa de ser um mergulho nas lembranças.  

 É o que observa Brandão (2008): 

 
A experiência nos mostra que, a partir da memória autobiográfica nas histórias 

narradas, e muitas vezes escritas, podemos, usando a linguagem, refletir, 

compreender, reorganizar e ressignificar essas trajetórias e projetos de vida-

trabalho, nossas e de outros, articulando as memórias individuais e coletivas, 

dando-lhes um sentido-significado. Essa história, que é nossa e dos grupos aos 
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quais pertencemos, diz-nos quem somos, auxilia e fortalece nossa identidade, 

ilumina nosso caminho na busca de sentidos para nosso ser-estar no mundo. 

(BRANDÃO, 2008, p. 15) 

 

E ainda: 

 
Quando vamos ao encontro do passado, por meio da memória, partimos do 

presente. É do hoje que parto rumo ao passado. Trago comigo a memória dos 

tempos: um tempo externo, Cronos – objetivo, histórico, datado, irreversível; e um 

tempo interno, Kairós – subjetivo, vivido, reversível. Este último é, também, o 

tempo do mito, do místico, das religiões – um tempo circular – que, a cada 

narrativa, reinicia o ciclo e o círculo que lhe dá novo significado, e o conserva. 

(BRANDÃO, 2008, p. 25) 

 

 O projeto de escrita memorialística de BCQ tem início com O Peixe e o pássaro e 

toma ares não de término, mas de síntese (YUNES, 2012) com o contundente Vermelho 

amargo (2011). Elegemos, por aproximação temporal e temática, a “trilogia” Indez, Por 

parte de pai e Ler, escrever e fazer conta de cabeça. Bem poderia, ainda, fazer parte desta 

eleição, O olho de vidro do meu avô e mesmo o surpreendente Vermelho Amargo. 

 A bem da verdade, por questões metodológicas, delimitamos as obras que constituem 

o corpus desta pesquisa. Porém, convém assinalar que toda a obra queirosiana é pulverizada 

de matizes memorialistas, como mesmo declara BCQ em Antes do depois: 

 
Tudo depende da minha memória... Não conheço borracha para apagar memória... 

Memória não tem filtro e armazena tudo. Memória a gente não rasga, não joga no 

lixo, não lava com sabão. Memória é sentinela e nos vigia sempre. A memória não 

vê, mas não tira o olho. Vai somando vida afora. Tudo o que a gente olha, ouve, 

toca, come e cheira, a memória não esquece. E, de repente, transborda mais rápido 

do que enchente. E fatos que a gente nem sabia que sabia rompem sem mais nem 

menos no pensamento. (QUEIRÓS, 2006, p.9) 

 

 

     Quando pensamos numa escrita de memórias, com aspectos autobiográficos, 

somos tentados a identificar no texto indícios de um pacto autobiográfico. Todavia, não é 

sempre que ele se identifica de forma tão acessível, por vezes, aparece pulverizado 

(AMORIM, 2012), cabendo ao leitor seguir as pistas espalhadas pelo texto. Neste sentido, 

recorremos novamente às considerações de Amorim (2012): 

 
A incerteza do leitor diante do discurso indefinível, difícil de se encaixar aos 

paradigmas de classificação, conduz a questionamentos apenas aparentemente 

ingênuos. Em Infância, por exemplo, ele poderá se indagar, em face de um 

protagonista anônimo, se não é muita coincidência que as aventuras relatadas pelo 

narrador, em sua maioria, sejam idênticas, em muitos aspectos, à história do 

próprio autor; ou que alguns dos personagens e eventos migrem ao longo de seus 

romances e contos. (AMORIM, 2012, p. 20) 
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Embora Amorim trate da obra Infância, no trecho acima, podemos pensar em tal 

questionamento aplicado à obra de Queirós. Em Indez, BCQ constrói a narrativa sob a figura 

de um menino temporão chamado Antônio, nome forte, que não era pronunciado com 

apelidos: “Falavam o nome por inteiro. [...] era em homenagem a um Santo querido” 

(QUEIRÓS, 1989, p. 30-31). Não é difícil associar Antônio e Bartolomeu: são nomes de 

santos católicos, nomes fortes, que normalmente se convertem em apelidos — Toinho, 

Toninho; Bartô. Vale salientar que, sendo Indez o indez da trilogia — aquela narrativa que 

“chama” as outras — esse recurso de escrever por meio de um narrador observador que, 

mais tarde, se converte em narrador personagem, talvez seja um experimento ou o início de 

uma escrita autobiográfica mais reveladora.  

Como bem pondera Amorim, são muitas as “coincidências”. Bartolomeu nasceu no 

interior de Minas Gerais, é filho de caminhoneiro e de dona de casa, perdeu a mãe ainda 

muito pequeno, vítima de câncer. Seu avô paterno se chamava Joaquim, morava em Pitangui 

e ganhou na loteria. Esses e outros fatos relevantes estão nos enredos da trilogia que 

estudamos. Entretanto, não seremos ingênuos a ponto de afirmar que tudo que compõe as 

narrativas é “real”, visto que as memórias naturalmente se fundem com a ficção, compondo 

um tecido feito de lembranças vividas e imaginadas, como já pontuamos alhures. 

É o que observa ainda Amorim (2012): 

 
A aproximação identitária entre as figuras do autor, do narrador e do protagonista 

dependerá, em certa medida, do leitor. É sua capacidade de estabelecer 

identidades, isto é, seu poder de identificação, que comporá a contraparte do 

sistema textual e seus constituintes. (AMORIM, 2012, p. 33) 

 

Talvez, numa atitude cautelosa, BCQ não decidira ainda se revelar numa narrativa 

em 1ª pessoa em Indez. Pelo menos não na maior parte da narrativa, pois, ao final, num gesto 

confessional, revela serem ele e Antônio a mesma pessoa, ratificando, de maneira exemplar, 

o pacto autobiográfico, na concepção de LEJEUNE (1998), ao afirmar que “a identidade é 

uma escolha”. Segundo o teórico francês, o essencial continua sendo que exista um pacto 

autobiográfico, ainda que não de forma ostensiva. 

A infância de Bartolomeu Campos Queirós coincide com a publicação do livro 

Infância de Graciliano Ramos, cujo personagem principal é um “menino sem nome no 

Sertão e na Zona da Mata do Nordeste” (AMORIM, 2012, p. 11). Chamamos a atenção para 
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esse detalhe, porque são diversas as semelhanças entre as três obras que constituem o corpus 

desta pesquisa e a referida obra de Ramos.  

Ainda sobre essa questão, observamos o que diz Amorim: 

 
Verificaremos em que medida, nos dois livros em questão, o leitor conseguirá 

estabelecer relações de identidade entre autor, narrador e protagonista, o que é uma 

das exigências fundamentais apontadas por Lejeune para a definição de 

autobiografia, e até que ponto o leitor será capaz de identificar a natureza de um 

pacto proposto. (AMORIM, 2012, p. 17) 

 

 Amorim (2012) refere-se às obras Infância e Memórias do Cárcere, ambas de 

Graciliano Ramos, discutindo a natureza autobiográfica delas. Entretanto, nos valemos dos 

estudos do referido pesquisador para, de igual modo, investigarmos um possível pacto 

autobiográfico na escrita memorialística queirosiana. 

 Em Indez, BCQ escreve em terceira pessoa, por meio de um narrador onisciente, que 

parece não participar dos fatos, mas que descreve até mesmo os sentimentos mais íntimos 

de Antônio, o menino protagonista da narrativa. Ao final do texto, há uma espécie de 

confissão, quando o narrador deixa o expediente da terceira pessoa e passa a narrar em 

primeira pessoa, revelando serem ele e Antônio, um só: 

 
Não sei quantos anos se passaram. Sei que continuo recebendo recados de Antônio 

sempre: nas tigelas de arroz-doce das estações rodoviárias, na água que cai do sino 

em dias de chuva, nas caixas de lápis de cor nas vitrinas [...] (QUEIRÓS, 1989, p. 

94) 

 

E ainda: 

 
Não há como esquecê-lo. Mesmo se tento prestar atenção ao meu trabalho, se 

escrevo com caneta vermelha ou azul, se passa uma formiga ou a sombra de um 

voo de pássaro, se olho as nuvens ou relâmpagos, se entro em capelas ou se passeio 

em parques, Antônio não me deixa. Não sei qual de nós tem mais medo ou qual 

de nós tem mais amor. (QUEIRÓS, 1989, p. 95) 

 

Quais seriam esses recados? Quaisquer que sejam, se são recados, constituem 

episódios comunicativos. O menino Antônio conversa com o adulto Bartolomeu, deseja 

dialogar com ele, mandar-lhe mensagens. Os recados chegam, são recebidos. E 

posteriormente se transformam em escrita memorialista. 

Nos demais livros, já despido do nome de Antônio, o narrador em 1º pessoa assume 

o relato dos fatos, como se fosse uma história contígua, todavia não numa perspectiva de 
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continuação, visto que a exposição de suas memórias não acontece de forma linear, 

compromissada com a perspectiva cronológica. 

Mais uma vez, voltamos à problemática da classificação autobiográfica no que se 

refere à obra de Bartolomeu. Tratamos a obra de Queirós, de maneira geral, como uma escrita 

de memórias. Contudo, julgamos necessário ponderar que aqui nos referimos ao termo 

memória no sentido mais amplo do termo; aquele que atende ao senso comum: a recuperação 

/ evocação de lembranças. São inúmeras as definições acerca do termo “memória”. Optamos 

por considerar a perspectiva de que as memórias de alguém é, de igual modo, as memórias 

de um determinado grupo do qual o indivíduo é ou foi parte. Desse modo, ao recuperar suas 

memórias de infância, BCQ também recupera, em certa medida, as memórias da família, dos 

irmãos e das comunidades onde viveu sua infância.  

Segundo Lejeune (1986):  

 
A palavra “autobiografia” foi importada da Inglaterra no início do século 19 e 

empregada em dois sentidos próximos, mas mesmo assim diferentes. O primeiro 

sentido (o que escolhi) foi proposto por Larousse, em 1886: “Vida de um indivíduo 

escrita por ele próprio.” Larousse contrapõe a autobiografia, que é uma espécie de 

confissão, às Memórias, que contam fatos que podem ser alheios ao narrador. Mas, 

num sentido mais amplo, “autobiografia” pode designar também qualquer texto 

em que o autor parece expressar sua vida ou seus sentimentos, quaisquer que 

sejam a forma do texto e o contrato proposto por ele. (LEJEUNE, 1986, p. 17) 

 

Embora bastante normativo quanto à definição do conceito de autobiografia, 

consideramos importantes as contribuições de Lejeune (1975; 1986) acerca do assunto, pois 

a partir de tais conceitos, pudemos avaliar as obras da trilogia escolhida como uma escrita 

da vida de BCQ, nas quais se observa um pacto autobiográfico, ainda que pulverizado 

(AMORIM 2012). 

Brandão (2008) igualmente apresenta um conceito para o termo “memória”, numa 

perspectiva etimológica: 

 
A origem da palavra remete à mitologia greco-romana, mais precisamente à deusa 

Mnemósine, personificação da memória ou lembrança, filha do Céu e da Terra, 

irmã de Cronos — o deus que preside o tempo — e mãe das Musas, que com ela 

regiam as artes e todas as formas de expressão, especialmente a poesia. 

(BRANDÃO, 2008, p. 8) 

 

Para Izquierdo (2004, p. 21), memórias constituem o que seria aquisição, 

conservação e possibilidade de recuperação de fatos vivenciados. Nesse sentido, 

Brandão(2008) conclui que “Tudo o que afeta nossos sentidos é reelaborado e pode ser 
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transformado em aprendizagem e, posteriormente, em memórias” (BRANDÃO, 2008, p. 9). 

Segundo Izquierdo (2004), a memória de longa duração é o que conhecemos por memória 

autobiográfica. Dessa forma, em certa medida, somos um apanhado do que lembramos e do 

que esquecemos. 

Acreditamos que a escrita de Indez, cumpre, antes uma tarefa de recuperação das 

memórias de Bartolomeu no que tange àquelas compartilhadas em família, para readquirir 

ou consolidar a sensação de pertencimento ou enraizamento aos lugares em que viveu a 

infância; sensação talvez submergida na fase adulta.  

 
A experiência nos mostra que, a partir da memória autobiográfica nas histórias 

narradas, e muitas vezes escritas, podemos, usando a linguagem, refletir, 

compreender, reorganizar e ressignificar essas trajetórias e projetos de vida-

trabalho, nossas e dos outros, articulando as memórias individuais e coletivas, 

dando-lhes um sentido-significado. Essa história, que é nossa e dos grupos aos 

quais pertencemos, diz-nos quem somos, auxilia e fortalece nossa identidade, 

ilumina nosso caminho na busca de sentidos para nosso ser-estar no mundo. 

(BRANDÃO, 2008, p. 15) 

 

 Devemos considerar, a partir da exposição de Brandão (2008), que BCQ ainda jovem 

foi estudar em colégio interno em Belo Horizonte. Já adulto, desempenhou vários cargos 

como educador, secretário de estado, tendo, ainda, vivido um tempo na França, aprimorando 

seus estudos. Ou seja: a vida nas pequenas cidades da infância ia ficando cada vez mais 

distante na sua linha do tempo. O trajeto era irreversível. As narrativas nos sugerem que 

mãe, avô materno e avó paterna já não eram mais vivos. Os demais — Joaquim Queirós, 

dona Lavínia, o pai — naturalmente, com o avançar da idade, também faleceram. E, assim, 

Papagaios, Pará de Minas e Pitangui ficavam mais distantes da realidade do homem adulto, 

escritor, educador Bartolomeu.  

 Vemos em Indez uma declaração de identidade, ainda que feita de maneira coletiva; 

um texto em que, ao mesmo instante em que descreve a riqueza cultural de um pedaço de 

Minas Gerais, também retrata a formação do ser humano BCQ, com seus valores adquiridos 

por intermédio da família na qual nasceu e cresceu. 

 Essas concepções ora apresentadas diferenciam-se um pouco da concepção de 

Lejeune (19973), para quem as memórias assumem um caráter mais coletivo, enquanto as 

autonarrativas, autobiografias ocupam-se de uma descrição mais particular. Em se tratando 

da escrita literária queirosiana, defendemos a ideia de que, embora com matizes 

memorialistas, sua literatura é autobiográfica, visto que focalizam o modo particular como 
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BCQ vivencia e internaliza os fatos vivenciados na infância, embora tais fatos tenham sido, 

de igual modo, vividos também pela sua família. 

 A vida de poucas posses do menino das narrativas é algo deveras comum no interior 

do Brasil; mas a maneira de lidar com tal pobreza é particular. Dor, abandono, medo são 

sentimentos quase universais. Entretanto, a dor do luto pela perda de um ente querido — no 

caso de BCQ, a morte da mãe — não acontece com todas as crianças. É possível que, a partir 

de tais especificidades e de outras, ao longo das três narrativas, consigamos atribuir ao texto 

de Queirós o revestimento de autonarrativa, em vez de texto de memórias.  

 Indez, Por parte de pai e Ler, escrever e fazer conta de cabeça nos intrigam quanto 

à problemática da identificação do narrador. No primeiro, a história é escrita por um narrador 

em terceira pessoa que se posiciona, ao fim da narrativa, em forma de narrador-personagem. 

Nos demais livros, Antônio dá lugar a um narrador anônimo, em primeira pessoa. 

Trouxemos de volta essa questão, considerando o que pondera Paulino (2010): 

 
Lejeune aborda um componente básico do pacto de leitura, mas não pretende com 

isso resolver o complexo das formas de codificação e decodificação de narrativas. 

O autor, a nosso ver, não teria sua identidade assegurada pelo nome na capa 

apenas. Há também o conjunto da obra, os depoimentos e outros expedientes que 

estabelecem os limites da ficção. (PAULINO, 2010, p. 16)  

 

É o que observamos acerca da interseção entre os fatos constituintes do enredo das 

obras que constituem o corpus desta pesquisa. As cidades de Pará de Minas, Papagaios e 

Pitangui, mencionadas nas obras, foram locais onde Bartolomeu viveu. Os avós Joaquim e 

Maria; Sebastião e Lavínia são, de fato, os avós de Bartolomeu. Sua mãe morreu 

precocemente, vítima de câncer. São episódios que fazem parte da biografia do autor e que, 

de igual maneira, compõem o enredo das três obras, da história de Antônio e do narrador das 

demais histórias. Há todo um conjunto de “coincidências” que apontam para a evidência do 

caráter autobiográfico da trilogia. Ainda sobre a questão autobiográfica, Paulino (2010) 

observa: 

 
Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos, por exemplo, é narrativa dada como 

autobiográfica porque todos os fatores citados contribuem para convencer-nos de 

que o eu não passa por um processo de ficcionalização. Sabemos, como leitores, 

que nem tudo deve ter sido vivido como foi contado, mas que o acrescentado pela 

reconstituição da memória e pelas necessidades de se estruturar a narrativa é 

sempre o secundário. Há um eu histórico e sua prévia experiência, ratificando todo 

o narrado. (PAULINO, 2010, p. 16) 
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Segundo Miranda (1992), é a vida do autor o que define ou limita um texto 

autobiográfico. Sobre essa questão, adianta: 

 
A questão da autobiografia não se coloca, para Lejeune, como uma relação 

estabelecida entre eventos extratextuais e sua transcrição “verídica” pelo texto, 

nem pela análise interna do funcionamento deste, mas sim a partir de uma análise, 

no nível global da publicação, do contrato implícito ou explícito do autor com o 

leitor, o qual determina o modo de leitura do texto e engendra os efeitos que, 

atribuídos a ele, parecem defini-lo como uma autobiografia. (MIRANDA, 1992, 

p. 29-30) 

 

Recorremos, pois, às contribuições de Lejeune sobre o conceito de autobiografia para 

tratar da questão: “Narrativa retrospectiva em prosa que uma pessoa faz de sua própria 

existência, quando focaliza especialmente sua história individual, em particular a história de 

sua personalidade. (LEJEUNE, 1975, p. 13) 

 Ciente da insuficiência do conceito de autobiografia por ele apresentada, o teórico 

faz algumas ponderações acerca da problemática que envolve as autonarrativas. Em “O pacto 

autobiográfico (Bis)”, Lejeune (1986) faz várias reconsiderações sobre a definição que ele 

mesmo apresentara, considerando-a normativa em demasia e, de certo modo, engessada.  

Pondera, ainda, que mais importante que qualquer definição, é a análise do corpus 

(LEJEUNE, 1986): 

 
Eu queria simplesmente destacar tudo o que pudesse paralisar a crença referencial, 

seja por criar alguma forma de dúvida, seja por transportar o leitor diretamente 

para o terreno do imaginário. Esse ponto continua sendo, aliás, matéria de litígio: 

o paradoxo da autobiografia literária, seu jogo duplo essencial, é pretender ser ao 

mesmo tempo um discurso verídico e uma obra de arte. (LEJEUNE, 1986, p. 27) 

 

E ainda: “[...] quando se ensina autobiografia, a experiência demonstra que é preferível 

começar pela análise de um corpus ao invés de propor imediatamente uma definição 

(LEJEUNE, 1986, p. 17)”. 

Vemos, pois, ancorados em Lejeune (1986), que a leitura do texto sobrepõe-se a 

qualquer necessidade imediata de definição conceitual. 
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4.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Chegamos ao término desta pesquisa com a sensação de que há ainda muito o que se 

descobrir sobre a escrita de Bartolomeu. Melhor dizendo, há muito o que a escrita de 

Bartolomeu tem a nos dizer. Se pudéssemos resumir nossa caminhada pela obra de Queirós, 

em poucas palavras, escolheríamos: gentileza, delicadeza, densidade, poesia. 

 Talvez por uma grande identificação pessoal com a história de vida de BCQ, 

encantou-nos o modo como o autor traz ao leitor acontecimentos tão dolorosos da sua 

infância, sem se fazer vítima deles, mas colocando-se como alguém que, com grande 

sensibilidade, foi capaz de superá-los por meio do exercício da palavra escrita. 

Possivelmente, toda a obra de BCQ e não apenas o livro editado em 1989 serão, para nós, o 

nosso indez, aquele que nos estimulará a buscar nas nossas memórias fatos que doem, mas 

que de certa forma nos libertam, quando, em momentos oportunos, forem revelados. De certa 

forma, a nossa história é também a história da nossa família, do meio cultural do qual nos 

originamos: 

 
A lembrança individual é constituída, muitas vezes, com elementos não realmente 

vividos pelo indivíduo, mas apropriados e incorporados a partir dos relatos dos 

pais, tios, avós, entre outros, sobre fatos vividos no seio da família e, 

posteriormente, ao longo da vida nos diferentes grupos sociais dos quais todos 

fazem parte. (BRANDÃO, 2008, p. 28) 

 

 A escrita de BCQ é o afeto em letras. Representa a possibilidade de escrever o amor. 

Encontramos, além de uma prosa poética de alta densidade, matizes etnográficas, sobretudo 

em Indez, que elegemos como um grande inventário dos costumes e tradições do interior 

mineiro, nas décadas de 1940 e 1950. Evidencia-se na trilogia o talento do escritor em 

reciclar metáforas já gastas, dando-lhes, outra vez, status de recursos expressivos.  

 Chegamos ao ponto de pausa necessário à caminhada, lembrando-nos das andorinhas 

que enfeitavam as paredes das casas à época da infância retratada na trilogia. Percebemos 

que eram sempre em número de três, em imagem sugestiva de voo e associamos aos livros 

da trilogia (BRANDÃO, 2003). As imagens desses pássaros aparecem nas três narrativas. 

Estão nas casas de Indez, bem como em PPP e em LEFCC. São a própria representação do 

fazer literário de BCQ: “É uma poética linda e verdadeira no sentido em que prescinde de 

uma teoria literária. É a poética viva. A história de como foi vivida uma escrita. Um processo 

impresso no coração e reproduzido na memória” (BRANDÃO, 2003, 179) 
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 A fala popular diz que “uma andorinha somente não é suficiente para o verão 

acontecer”. Temos várias na trilogia. Parecem presas às paredes da infância do menino 

Antônio. Mas estão livres na imaginação de nós, leitores, constantemente a nos convidar a 

nos espantarmos com a palavra e com as suas infinitas possibilidades. 

 Entendemos que é possível aprender com a dor; que há coisas que valem muito mais 

que qualquer medida monetária e que, embora o passado não mais exista num plano dito 

“real”, ele permanece vivo em nossas lembranças, lugar abstrato no qual podemos transitar 

livremente, porque espaço pertencente a nós. Podemos transitar livremente, mas não 

incólumes. Lembrar é sentir dor. Mas é sentir alegrias também. E seja dor ou alegria, é por 

meio das memórias que é possível fazer viagens ao passado.  

 Por fim, pela afinidade que se observa entre memórias e escrita 

autobiográfica, julgamos pertinente darmos relevo aos processos de letramentos em 

Bartolomeu Campos Queirós, quais sejam, o letramento literário (que “resultou” no escritor 

de texto literário) e o letramento familiar, destacando a figura do avô paterno Joaquim 

Queirós, como já pontuamos. Avançando na tão discutida distinção entre alfabetização 

(conversão grafofonológica) e letramento (leitura como parte integrante das práticas sociais 

do indivíduo), e partindo dela, tentamos contribuir com a compreensão de tão complexa 

temática. 

 A história da sua vida confunde-se em muito com sua produção poética (disfarçada 

de prosa), principalmente no que se relaciona à gentileza e à fineza de gestos e fala. Seus 

silêncios, sua contundência, ao utilizar a linguagem verbal, ecoam também na sua escrita. 

Bartolomeu foi um dos poucos casos em que autor e discurso se afinam em tal medida que 

se chega a confundir quem é este ou aquele.  Autor de um apanhado de cerca de sessenta e 

cinco títulos, é presença certa em cursos que trabalham com o texto literário na escola; e, 

embora muito lido para fins didáticos nas séries do Ensino Fundamental I, sua escrita pode 

e deve servir a qualquer faixa etária, pelo fato de ser um texto que emociona, envolve e 

prende o leitor. 

Nesse percurso, constatamos que tudo em BCQ se mostra muito peculiar, inclusive 

o que se refere à sua vida pessoal, suas experiências infantis, suas percepções dos fatos, 

alguns deles bem triviais, mas que ganham significados especiais e inusitados, por vezes, 

por meio de metáforas por ele mobilizadas com extrema maestria, num trabalho cuidadoso 

com o significado de cada vocábulo escolhido. Não é gratuitamente que Bartô é chamado 

por muitos de “artesão das palavras”, pois, utilizando-se de vocábulos simples, coloquiais e 
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usuais, ele consegue articular um texto poético e delicado. Os termos empregados são 

corriqueiros, mas resultam em poesia refinada. Assim, o menino temporão, nascido às 

pressas e com poucas perspectivas de sobrevivência, traça sua própria rota de leitor, poeta e 

observador das cenas cotidianas para, mais tarde, dar à luz o escritor que busca, em suas 

memórias, reconstruir a trajetória de um literato. Como é peculiar a um autodidata (no que 

se refere ao letramento literário), BCQ torna-se um escritor de textos literários, não obstante 

as condições adversas que lhe ocorreram (de escolarização primária e de dificuldades 

familiares).  

Como confirmação de tantas particularidades, acrescentem-se a vida de criança no 

interior e as escolas de estruturas pedagógicas duvidáveis. Mesmo assim, a despeito de tudo, 

Antônio torna-se cidadão letrado, no maior alcance que esta palavra possa ter. Adquiriu o 

gosto pela leitura, a proficiência nas questões da língua e, como se não bastassem todas essas 

‘façanhas’, imprimiu em sua literatura um estilo próprio de escrita, não obstante as condições 

desfavoráveis com as quais era obrigado a conviver. Evidentemente que se trata de sujeitos 

diferentes (o menino e o homem adulto) que viveram momentos diferentes. Diversos 

também são os caminhos que cada um deles trilha na tentativa de rememorar os fatos 

passados e a maneira como são revelados ao leitor.  

Curiosa é a ressignificação que Bartolomeu traz à concepção de nascimento 

entendido pelo senso comum: nascimentos, via de regra, costumam ser celebrações; pessoas 

esperam ansiosamente pelo nascimento dos filhos, fazem-se festas a cada aniversário. Mas, 

para nosso poeta, nascer dói, pois nos arranca do útero da mãe, único lugar onde ficamos 

irremediavelmente ligados a ela. Que outra circunstância representa maior intimidade e 

contato mãe-filho do que os meses que antecedem um parto? Nascer é sair da fruição de 

estar contido, literalmente, dentro de alguém. Talvez seja no ventre materno o momento no 

qual estamos mais fortemente ligados (mãe e filho). Entretanto, o parto verdadeiro, o 

nascimento, propriamente, é representado pela morte da mãe, pois esse evento encerra, 

definitivamente, qualquer possibilidade de convívio físico, mesmo em corpos diferentes. A 

morte da mãe é o nascer do menino para uma vida marcada por uma ausência extremamente 

dolorosa. O mundo, a partir de então, só possui um momento: uma tarde fria, em que nada 

mais poderia haver, a não ser o choro da dor da perda: “Todo parto decreta um pesaroso 

abandono. Nascer é afastar-se – em lágrimas – do paraíso, é condenar-se à liberdade” 

(QUEIRÓS, 2011, p. 8). 
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Há ainda várias questões que merecem ser retomadas em uma pesquisa posterior, 

mas que não fizemos porque não estavam dentro dos nossos escopos, tais quais a associação 

das andorinhas em voo nas paredes e as questões de memória; a temática do tempo, que pode 

ser mais bem explorada em pesquisa futura, bem como a presença do elemento “dor”, 

mencionado reiteradas vezes nas narrativas da trilogia. As tradições e costumes locais, de 

igual modo, também rendem ampla e interessante discussão, a partir de Indez. 

 Há, também, na obra queirosiana, diversas semelhanças com a literatura de 

Graciliano Ramos, sobretudo no que se refere a Infância. Entendemos que uma pesquisa que 

investigue as interseções entre as produções dos dois autores será de grande relevância para 

os estudos literários, sobretudo os que tratam de escrita de memórias. Talvez por isso, em 

alguns momentos, mencionamos o autor alagoano no decorrer do nosso texto. 

Dono de uma escrita refinada, mas não rebuscada; simples, mas não “pobre” do ponto 

de vista estético; BCQ faz o melhor uso possível do seu patrimônio memorialístico, tornando 

sua literatura uma rotatória pela qual transitam texto, leitor e sentidos. São ingredientes do 

sabor do seu texto, além da memória, o sonho e as ponderações sobre a vida e a existência 

de todas as coisas: as consideradas concretas e as que são abstratas. O objeto do seu interesse 

é a palavra, desde a representação gráfica até a gama de sentidos possíveis que ela permite.  
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