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RESUMO

Ao longo da produção literária de Bartolomeu Campos de Queirós (1944-2012), sua
associação com a literatura infantil tornou-se recorrente, tanto pela maneira como
que tratava os temas abordados quanto pela presença constante das memórias de
sua experiência infantil. Esta pesquisa pretende contribuir para a análise da memória
da infância nas obras autobiográficas do autor: Por parte de pai (1995) e Ler,
escrever e fazer conta de cabeça (1996). O estudo contempla uma reflexão sobre o
testemunho histórico de Bartolomeu, buscando compreender a complexidade das
concepções sobre infância esboçadas pelo autor - sobretudo no que escreveu sobre
a própria vida -, mobilizando, assim, os conceitos de Representação, Memória e
Infância. Assim, pretendemos analisar como a infância é representada e significada
em tais livros que desconstroem a ideia da infância como tempo de felicidade,
apenas. A interdisciplinaridade torna-se princípio mediador, à medida que se vale
dos diálogos entre Literatura e História, compreendendo que as representações
estéticas, no caso a Literatura, mesmo não sendo uma representação direta da
realidade, contribuem com a sua produção e talvez mais fortemente do que outras
representações desprovidas de ficção.
Palavras-chave: Bartolomeu Campos de Queirós, Infância, Memória.

ABSTRACT
Throughout Bartolomeu Campos Queirós (1944-2012)’s literary production, its
association with children's literature became recurrent, both by the way it treated the
themes as the constant presence of memories of his childhood experience. This
research aims to contribute to the analysis of childhood memory in the
autobiographical works of the author: Por Parte de Pai (1995) and Ler, Escrever e
Fazer Conta de Cabeça (1996). Ourstudy includes a reflection on the historical
testimony of Bartholomeu, trying to understand the complexity of the concepts of
childhood outlined by the author - especially in what he wrote about his life – by
mobilizing thus the concepts of Representation, Memory and Childhood. Thus, we
intend to examine how childhood is represented and signified in such books that
deconstruct the idea of the childhood only like a happy time. Interdisciplinarity
becomes mediating principle, as if it dialogues between Literature and History,
including the aesthetic representations in case the literature, although not a direct
representation of reality, contribute to the production and, perhaps more strongly
than other representations devoid of fiction.
Keywords: Bartolomeu Campos de Queirós, Childhood, Memory.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 9
1 LITERATURA E HISTÓRIA: REPRESENTAÇÃO, MEMÓRIA E INFÂNCIA ........ 19
1.1 Literatura e História: discurso ficcional e representação da realidade ............. 19
1.2 Cultura, Literatura e Memória na representação da Infância ........................... 22
1.3 A Infância enquanto construção simbólica: uma tentativa de busca à origem do
conceito de infância ............................................................................................... 24
2 O UNIVERSO DA INFÂNCIA EM POR PARTE DO PAI E LER, ESCREVER E
FAZER CONTA DE CABEÇA .................................................................................. 37
2.1 A Estrutura do Universo da Infância: personagens, contextos e temas
abordados nos dois livros ...................................................................................... 37
2.1.1 O menino – narrador ................................................................................. 38
2.1.2 Família ...................................................................................................... 40
2.1.3 Religiosidade ............................................................................................. 47
2.1.4 Entre o galo e os gatos: a maldade que está em todos ............................ 48
2.1.5 Oralidade e escrita, representações de gênero e influência católica ........ 55
2.1.6 A Gratidão como princípio ......................................................................... 64
2.1.7 A madrasta ................................................................................................ 65
3 MEMÓRIA, NARRATIVA E INFÂNCIA EM BARTOLOMEU CAMPOS DE
QUEIRÓS .................................................................................................................. 68
3.1 Literatura, Ficção e Autobiografia .................................................................... 68
3.2 Evidências de Escrita Autobiográfica: as narrativas e a biografia do autor...... 77
3.3 Autobiografia, memória individual e memória coletiva ..................................... 83
3.4 Narrativa e Infância em Por Parte de Pai e Ler, Escrever e Fazer Conta de
Cabeça .................................................................................................................. 87
CONCLUSÃO ......................................................................................................... 101
REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 105
ANEXOS ................................................................................................................. 110

INTRODUÇÃO

O grande patrimônio que temos é a memória. A
memória guarda o que vivemos e o que
sonhamos. E a literatura é esse espaço onde o
que sonhamos encontra o diálogo. Com a
literatura, esse mundo sonhado consegue falar.
(Bartolomeu Campos de Queirós)

O escritor Bartolomeu Campos de Queirós (1944-2012) nasceu em Pará,
interior de Minas Gerais, e viveu sua infância em Papagaio, outra cidade mineira.
Lançou seu primeiro trabalho, O peixe e o pássaro, em 1971, ao longo da vida
publicou mais de 66 títulos (alguns traduzidos para outros idiomas, como inglês,
espanhol e dinamarquês) e recebeu diversos prêmios, sendo considerado pela
crítica um dos mais importantes escritores de literatura infantil. Apesar de ter uma
vasta produção associada à literatura infanto-juvenil, o autor negava o rótulo de
escritor infantil, e afirmava não limitar sua escrita a nenhum tipo de público
específico: “Não escrevo ‘para’ crianças. Minha limitação é maior que o mundo e não
possuo a ousadia – ou coragem –, ao chegar em casa, de puxar uma cadeira e
dizer: ‘Vou escrever mais uma história para as criancinhas’” (QUEIRÓS, 1997, p. 4243).
No entanto, ao longo de sua produção literária, a associação com a infância
tornou-se recorrente. Por um lado, a maneira de tratar os temas abordados e a
forma com que escrevia, com uma linguagem rica em sensibilidade e afeto, fez
aproximar o público infantil, que certamente se identifica com os textos e com a
abertura que eles incitam à imaginação e à liberdade, num constante convite à
participação do leitor. Por outro, a própria temática apresentada em vários dos seus
textos relaciona-seaoamplo tema da infância e das memórias afetivas, quaisquer
que sejam as idades dos leitores. É um convite à reminiscência, que remete,
também, à própria infância do autor. Como, por exemplos, nos livros Por Parte de
Pai (1995) e Ler, Escrever e Fazer Conta de Cabeça (1996) que são analisados
nesse trabalho.
A infância de Bartolomeu Campos de Queirós transcorreu, assim, no interior
de Minas Gerais, numa cidade bem pequena, com apenas três ruas. Em sua família,
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eram seis irmãos, dois meninos e quatro meninas, e ele era o terceiro na ordem de
nascimento. Seu pai era caminhoneiro, viajava sempre, e sua mãe, dona de casa e
uma grande leitora. Sua infância foi marcada pela presença do avô paterno, que é
descrito por Queirós como um sujeito encantado pelas palavras, que utilizava a
própria casa como se fosse um livro em processo contínuo de escrita, anotando nas
paredesos acontecimentos da pequena cidade.

E foi marcada, sobretudo, pela

presença amorosa da mãe, que, entretanto, resultou doente por vários anos,
falecendo quando o menino Bartolomeu tinha apenas seis anos de idade1. Este fato
é ressaltado em seus dados biográficos, porém se encontra também na sua obra:

Sem o colo da mãe eu me fartava em falta de amor. O medo de
permanecer desamado fazia de mim o mais inquieto dos enredos.
Para abrandar minha impaciência, sujeitava-me aos caprichos de
muitos. Exercia a arte de me supor capaz de adivinhar os desejos de
todos que me cercavam (QUEIRÓS, 2011, p. 10).

Como será visto na análise aqui apresentada, a falta materna e ausência
cotidiana do pai, por exemplo, são elementos que aparecem em narrativas ficcionais
do autor revelando um teor autobiográfico em seus livros.
Bartolomeu foi também ativista nas questões relacionadas à educação. É o
autor do Manifesto por um Brasil Literário, do Movimento por um Brasil Literário,
(2009)2, do qual participava ativamente. Integrou importantes projetos de leitura no
Brasil como o Programa Nacional de Incentivo à Leitura - ProLer3, da Biblioteca
Nacional, tendo proferido conferências e seminários para professores de leitura e
literatura em todo o Brasil. Observa-se que durante este período, década de 1990, o
escritor esteve em Vitória da Conquista, na Universidade Estadual do Sudoeste da
Bahia, como palestrante e conferencista, integrando as atividades do ProLer nesta
instituição.
1

Encontra-se a biografia do autor, contada pelo mesmo, em diversas entrevistas, entre elas:
(i) QUEIRÓS, Bartolomeu Campos. Entrevista ao programa o programa Vereda Literária 18 de
outubro de 1996. Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=J2TET0bNVbA. Acesso emagosto
de 2015. (ii) Entrevista de Bartolomeu Campos de Queirós: memórias da literatura infantil e juvenil.
Museu da Pessoa Ano de realização: 2008. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=1-z8O31_qc. Acesso em maio de 2014.
2
Queirós, Bartolomeu Campos. Manifesto por um Brasil Literário. Instituto C&A, 2009. Disponível em
< http://www.brasilliterario.org.br/manifesto/o-manifesto/> acesso em: abril 2016.
3
PROLER - Programa Nacional de Incentivo à Leitura é um projeto de valorização social da leitura e
da escrita vinculado à Fundação Biblioteca Nacional e ao MINC – Ministério da Cultura. Presente em
todo o país desde 1992, o PROLER, através de seus Comitês, organizados em cidades brasileiras,
vem se firmando como presença política atuante, comprometida com a democratização do acesso à
leitura.

11

Percebe-se, ao se estudar a biografia do autor, que o próprio Bartolomeu
reconhece a importância de personagens e fatos da sua vida - o avô, a mãe - na
escrita de sua obra. Neste trabalho, torna-se fundamental mencionar a biografia do
autor, e em várias entrevistas ele mesmo relata como esses eventos influenciaram a
escrita de sua obra. Algumas vezes, inclusive, usa uma metáfora para falar de seu
processo de escrita aproximando-o da expressão da mãe, isto é, da mesma forma
com que ela cantava buscando alívio para as suas dores (sofria de câncer), também
ele escrevia para aplacar suas próprias dores, para o alívio de suas angústias4.
Neste sentido, as vivências infantis de Bartolomeu pouco têm a ver coma
representação

recorrente

da

infância

como

tempo

de

felicidade

e

de

despreocupação, como o melhor tempo a ser vivido pelo ser humano, longe dos
sofrimentos da vida adulta. Aproxima-se de uma representação autobiográfica da
infância permeada de delicadezas e infortúnios, percepções e fantasias, doçura e
acidez. Ao falar sobre a sua infância, o escritor a define no sentido inverso da
imagem nostálgica presente nos versos de Casimiro de Abreu - “Oh, que saudades
que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não
trazemmais”-. BartolomeuCampos de Queirós a refuta: “Não guardo lembranças
ternas da minha infância. A alegria está em saber que ela passou, em termos”5. Ou
seja, vencer a fase inicial de sua vida lhe traz contentamento, mesmo que ela ainda
se faça presente, pois a infância passou somente em termos.
Desta maneira, constantemente, a infância representada nos textos do autor
se distancia da imagem idílica da “infância feliz”, aproximando-se, ao contrário, de
outro tipo de representação - também recorrente - deste período da vida. São outras
histórias, em que personagens infantis enfrentam a solidão, o abandono, a tristeza e
muitos infortúnios. E égrande o repertório deste tipo de narrativa que também
compõe a memória coletiva sobre a infância: por exemplo, as clássicas histórias
infantis “João e Maria”, “Rapunzel”, “A Bela Adormecida” ou “Chapeuzinho
Vermelho”, em que personagens-crianças enfrentam desamparo, dificuldades,
perversidades e outras agruras.

4

QUEIRÓS, Bartolomeu Campos. Memórias da literatura infantil e juvenil. Museu da Pessoa, Belo
Horizonte, 13 de fevereiro de 2009. Entrevista concedida a Thiago Majolo. 03’:36”. Disponível em
<https://www.youtube.com/watch?v=1-z-8O31_qc>. Acesso em abril de 2016.
5
QUEIRÓS, Bartolomeu Campos. Menino temporão, In: O jogo do livro infantil. Belo Horizonte:
Editora Dimensão, 1997. p. 41-43.
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No entanto, apesar da temática da infância e da aproximação com um público
leitor infanto-juvenil, Bartolomeu Campos de Queirós utiliza uma linguagem
elaborada, utilizando uma dosagem precisa de ironia e humor, com um fluxo
narrativo que leva o leitor para o universo dos personagens - que evoca o do próprio
autor. Assim é o conteúdo que se encontrano corpus literário selecionado para esta
pesquisa. O teor autobiográfico destes doislivros escolhidos é recorrente também
em outros textos do autor, não inseridos neste recorte empírico. Fazem parte de um
conjunto que, por um lado se inspira na própria infância do escritor, mas, por outro,
testemunha a memória de um tempo e de um lugar - interior de Minas Gerais,
décadas de 1940-50.
O livro Por Parte de Pai é subdividido em capítulos regulares, não numerados,
nem nomeados, indicados apenas por maior espaçamento entre linhas e por letras
capitulares. A linguagem é bem elaborada, marcada por frases curtas, porém de
grande efeito. Nele o narrador protagonista rememora sua infância, contando ao
leitor os fatos mais marcantes de sua vida quando menino, criado com os avós após
a morte da mãe e na ausência recorrente do pai caminhoneiro. A relação de maior
afeto que o menino mantinha era com o avô Joaquim, personagem que escrevia nas
paredes da casa todos os acontecimentos da cidade, por quem tinha grande
admiração e amizade. A avó Maria transborda de suspiros, doces e histórias
fantasiosas à infância do menino-narrador, até que adoece e já não atua mais,
necessitando cuidados ela mesma, sem mais dele cuidar. A doença da avó passa a
ser o início do fim deste capítulo da vida do personagem, pois a sequência que disto
decorre o levará para longe deste lugar de afeto e reminiscências. Ambos os
personagens - avô Joaquim e avó Maria - são referências evidentes na formação do
contador de histórias do narrador: a avó que carrega imaginações e fantasias
(falando com fantasmas ou contando histórias de reinos distantes) e principalmente
o avô, que o nutre de escritas, pelas paredes da casa, e o introduz no mundo
fascinante da palavra e da narrativa.
Em Ler, Escrever e Fazer Conta de Cabeça há também um menino como
protagonista que revela sua infância, permeada de alegrias, dores, fantasias e
descobertas. Com uma linguagem rica em sensibilidade e ao mesmo tempo ácida, o
autor consegue capturar fatos corriqueiros da infância de um menino e revelar ao
leitor detalhes - de pensamentos e sentimentos - implícitos nas entrelinhas e nas
metáforas. Ganha destaque na narrativa, a percepção peculiar de uma criança sobre
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a vida, as pessoas e os acontecimentos do lugar, reinventada por uma linguagem
artística com grande capacidade de emocionar. Nessa escrita, são ressaltadas as
brincadeiras com os amigos, a maneira ímpar de perceber e falar da doença da mãe
e, sobretudo, o momento de descobertas associado a seu ingresso na escola, à
aquisição da leitura e às novas possibilidades de interpretação e apreensão da vida
e do mundo. Ser obediente como a escola exigia era difícil, mas o menino o fazia
para se sentir amado. O pai do menino era caminhoneiro e ficava muito pouco
tempo fora de casa, e esta situação se aproxima do que acontece no outro livro, na
narrativa de Por Parte de Pai, o que evidencia também aqui o teor autobiográfico
dos dois livros. A parte final acaba por ser a mais tocante, pois épercebe-se os
sentimentos da criança diante da doença e da morte da mãe.
São muitas as semelhanças entre as narrativas (os livros analisados e a a
própria biografia de Bartolomeu Campos de Queirós). Apesar das diferenças entre
os dois registros utilizados, o “ficcional” e o “biográfico”, neles é encontrado um
retorno à infância numa edição da memória pela literatura, conforme exposto na
própria epígrafe de um dos livros: “O tempo amarrota a lembrança e subverte a
ordem” (QUEIRÓS, 1996, p. 5). Ou seja, todo o material analisado é fundado em
quadros da memória, mas/e todos são produtos da imaginação, do visto, do revisto e
do tranvisto. A infância é apresentada por personagens de meninos-protagonistas
que passam por momentos de alegria, mas, ao final, nas narrativas, é destacado,
sobretudo, o sofrimento destas crianças, expostas a situações de dor e de perda. O
autor consegue abordar temas fortes por meio de uma escrita sutil, numa linguagem
carregada de sentimento que desperta empatia em quem o lê. São livros que, de
certa forma, trazem uma melancolia poética convidandoo leitor a experimentar o
mundo subjetivo de suas lembranças, que, acredita-se, não se refiram somente ao
particular, pois representam uma infância que se assemelha à de muitas pessoas. É
uma literatura que, ao retratar a infância de uma forma quase que lúgubre, reconstrói
a imagem do esteriótipo de literatura infantil propagado pela indústria cultural.
Embora sua obra seja assumidamente autobiográfica, com elementos de sua
infância alcançados por meio da memória, em várias entrevistas Bartolomeu
afirmava que toda memória é fantasiosa, deixando entender que sua literatura não
pode ser analisada simplesmente como sua biografia: “Não existe uma memória
pura pra mim, toda memória é resultado de um diálogo entre o vivido e o sonhado”
(entrevista ao programa Imagem da Palavra, publicada em 2012).Embora seja
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evidente o pacto autobiográfico, entende-se a obra como um espaço aberto
polifonicamente (BAKHTIN, 2010a) em que falam o menino, o autor, o narrador, a
personagem, as representações de um tempo e de um lugar específico. As obras
elencadas são significativas para a compreensão do projeto literário do autor, uma
vez que trazem marcas de suas experiências vividas transfiguradas em matéria
literária, contribuindo, assim, para os estudos sobre infância, memória e
literatura.Neste sentido, este trabalho pretende contribuir para a análise da
representação da infância nas obras autobiográficas de Bartolomeu Campos de
Queirós e discutir, também, algunselementos da relação entre literatura, memória e
infância.
Busca-se saber: como são representadas as crianças nessas duas obras?
Elas falam? O que falam? Qual é a representação da infância nas obras? Comose
pode compreender a percepção dos personagens adultos sobre a infância?Este
estudo contempla uma reflexão que aborda aspectos históricos e sociais do universo
representado pelo autor Bartolomeu Campos de Queirós nas obras analisadas,
partindo de conceitos sobre infância, representação e memória e suas articulações.
Assim, analisa-seas representações e significações da infância nos livros Por Parte
de

Pai

(1995) e Ler, Escrever e Fazer Conta de Cabeça

(1996). A

interdisciplinaridade torna-se um princípio norteador, à medida em quea análise
proposta se apoia nos diálogos entre a Literatura e a História compreendendo que a
produção de representações estéticascontribui para uma maior compreensão da
realidade, mesmo que estas não sejam representações “diretas” do real,
porseremficcionais (CHARTIER, 2011).
Levando em consideração que esta pesquisa é de caráter qualitativo, ela se
orienta, metodologicamente, por procedimentos de análise textual e bibliográficos.
Para alcançar os objetivos propostos, foram feitas leituras e análises das obras que
compõem o corpus (Por Parte de Pai, 1995 e Ler, Escrever e Fazer Conta de
Cabeça, 1996), destacando-se trechos e elementos vinculados à representação da
infância.
Foram elaborados também quadros analíticos, tomando-se por base as
divisões das partes que ambos os livros apresentam (os livros são organizados em
espécies de capítulos não numerados, separados entre si por espaçamentos
maiores, com outros sinais editoriais servindo de marcação, a exemplo das letras
capitulares). Como alternativa à análise dos conteúdos (BARDIN, 2011) de cada

15

uma destas partes, foram descritos, em tabelas, os temas abordados, os
personagens

envolvidos,

os

sentimentos

associados,

as

intertextualidades

percebidas, os elementos históricos depreendidos e outros detalhes que pareceram
significativos para uma síntese do trecho, além de fragmentos textuais que
evidenciam a literatura e a estética do autor.
Este recurso metodológico possibilitou a análise dos tópicos associados à
infância, seja de maneira genérica, seja de forma a evidenciar as singularidades do
contexto histórico-social representado nestes textos literários. Tomando-se por base
estes quadros, foi possível estabelecer pontos de semelhança entre as duas obras,
seja sob o ponto de vista dos temas abordados, seja do ponto de vista dos
sentimentos associados. Posteriormente, fez-se um confronto também estre estes
quadros e alguns dados biográficos do autor. A partir destes quadros analíticos, foi
possível levantar dados que permitiram uma compreensão da representação da
infância nestes livros de Bartolomeu Campos de Queirós, o que aqui será
apresentado no Capítulo 2.
Em paralelo, foi feito um levantamento da fortuna crítica de Bartolomeu
Campos de Queirós, abrangendo dissertações, teses, artigos e resenhas sobre suas
obras. Numa primeira avaliação, constatou-se que ainda são poucos os trabalhos
sobre as obras aqui estudadas, resumindo-se em poucas teses e dissertações, a
alguns artigos, resumos e resenhas.
Foi feito estudo sobre a relação entre Literatura e História, apresentado no
capítulo 1 desta dissertação, buscando-se compreender como o discurso ficcional
pode ser estudado como uma representação de uma realidade. Optamos por
trabalhar com Roger Chartier, que em sua trajetória intelectual lida com a história do
livro e as práticas de leitura na época moderna, relacionando História e Literatura,
em consonância com vertentes contemporâneas da História Cultural. Tanto a
História quanto a Literatura são discursos que almejam representar as experiências
dos homens no tempo e ambas podem lhes inventar um passado. Obviamente, cada
uma delas possui sua especificidade de leitura e escrita. Entretanto, acredita-se que
é possível fazer a relação da obra literária com outros textos e enunciados,
possibilitando múltiplos enfoques. Pretende-se, então, compreender a infância a
partir dos textos literários de Bartolomeu Campos de Queirós, ciente de que, pelo
seu estatuto ficcional, os mesmos simultaneamente revelam, reinventam e omitem.
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Dada a complexidade dos personagens-criança nas obras de Queirós, tornouse necessário entender melhor o que significa infância e como este conceito pode
ser analisado sob o ponto de vista histórico. Para tanto, foram analisados dados da
produção

teórico-bibliográficasobre

a

infância,

percebendo-se

que

as

representações infantis de mundo são um objeto de estudo relativamente novo.
Esse registro historiográfico tardio sobre uma história da infância nos revela o lugar
de marginalidade que a mesma ocupou na história. Após a pesquisa de Philippe
Ariès, as ciências lançaram seu olhar para os estudos sobre a infância. Ela passa a
ser entendida como fenômeno histórico e não meramente natural. A partir de então
várias áreas das ciências passaram a se debruçar sobre o tema. Entretanto, um
olhar limitado sempre esteve na orientação dessas pesquisas. A maior barreira se
encontra no fato de as crianças não serem aquelas que registram e constroem sua
própria história. Elas são aquelas que não possuem voz: infantes6, sempre a vemos
representadas por um adulto.
As

representações

autobiográficas

sobre

a

infância

estão,

assim,

referenciadas porpercepções de adultos que rememoram suas infâncias, vividas em
outros tempos e espaços. Aqui, neste trabalho, busca-se compreender as maneiras
com que o escritor Bartolomeu Campos de Queirós, ao registrar sua própria infância
falando de personagens-criança, mostrando as especificidades de um tempo, de um
contexto, e de situações particulares vividas (que podem ser universais), fala
também para as crianças de hoje.
No entendimento de que há distinções históricas e contextuais entre as
formas de compreender a infância - seja em tempo, espaço, cultura, sociedade, ou
modos de ser e de estar no mundo -, procura-se, assim, entender o complexo e
multifacetado processo de construção social da infância. Para tanto, foram
selecionados alguns pesquisadores, do campo de História principalmente, que
trabalham com o tema dentre eles: Philippe Ariès (1981), Michelle Perrot (1993),
Mary Del Priore (1999), Manuel Jacinto Sarmento (2003) e Neil Postman (1999).
Outro âmbito de interesse é o estudo sobre a memória, já que os textos
escolhidos utilizam a memória para a construção estética, sobretudo a partir do
conceito elaborado por Maurice Halbwachs (1990), que afirma que toda memória é

6

A palavra infância tem sua etimologia relacionada ao termo latino infantia, formado por in [negativo]
+fari [falar], significando que a fase inicial do ser humano seria caracterizada pela ausência de fala.
(ÀRIES, 1981).
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coletiva. Ainda que aqui se trabalhe com obras que remetem à memória individual,
acredita-se que por trás da mesma há uma representação coletiva, uma vez que
todas as lembranças são constituídas no interior de um grupo. Assim, a memória
individual é construída a partir de referências e lembranças das vivências no
coletivo.
Reconhecendo o valor social e artístico do escritor Bartolomeu de Campos
Queirós,

este

trabalho

apresentado

propõe,

portanto,

compreender

as

representações da infância nas obras Por Parte de Pai e Ler, Escrever e Fazer
Conta de Cabeça, de Bartolomeu Campos de Queirós e analisar as construções
literárias do autor, que transfere para o plano ficcionalos elementos de sua infância
mediadas pela memória e pela escrita literária, que, como linguagem artística e
expressão humana, relaciona-se diretamente com as representações sociais, com a
cultura e com a vida em comunidade.
A dissertação está organizada em três capítulos, além da Introdução e da
Conclusão. No Capítulo 1, intitulado Literatura e História: representação, memória e
infância, busca-se uma discussão sobre a relação entre Literatura e História
enquanto representações da “realidade”. Procura-se ainda entender o tema Infância
percorrendo o trabalho de alguns autores que se dedicaram a estudá-lo.
No Capítulo 2, O universo da infância em Por Parte de Pai e Ler, Escrever e
Fazer Conta de Cabeça, procura-se evidenciar as temáticas abordadas pelos livros bem como os personagens que são neles apresentados e os detalhes dos contextos
em que as narrativas acontecem, dividiu-se os livros em fragmentos analíticos, a
partir dos quais foram montados quadros de levantamento de temas e conteúdos.
Assim, foi possível perceber a convergência na caracterização do menino-narrador,
enquanto personagem principal, as relações familiares e a religiosidade nas obras
selecionadas para este trabalho. Além disso, o capítulo trata ainda de alguns outros
personagens, contextos e temas que compõem a estrutura do universo da infância
nos textos.
No Capítulo 3, Memória, Narrativa e Infância em Bartolomeu Campos de
Queirós, são tratados principalmente os temas Autobiografia e Memória. Discussões
sobre autoria, biografia e escrita de si mesmo serão levantadas para melhor se
compreender a relação da biografia do autor com sua escrita.
E por fim, no capítulo de conclusão, buscou-se uma compreensão geral da
representação da infância nos arquivos analisados, os “ficcionais”: Por Parte de Pai
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e Ler, Escrever e Fazer Conta de Cabeça e os “biográficos”: registros de Bartolomeu
sobre sua própria biografia, representação essa que amplia nosso horizonte de
compreensão sobre a infância e consequentemente a criança, para um olhar que a
compreende como ser complexo que é.
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1 LITERATURA E HISTÓRIA: REPRESENTAÇÃO, MEMÓRIA E INFÂNCIA
1.1 Literatura e História: discurso ficcional e representação da realidade

Como este estudo busca uma reflexão sobre a construção literária de
Bartolomeu Campos de Queirós em textos que articulam representações da infância,
contextos histórico-sociais e memórias, torna-se interessante buscar algumas
reflexões sobre a relação entre Literatura e História.
Considerando que a literatura constitui um campo de produção, circulação e
apropriação cultural, seu estudo tem sido fonte importante também para a
investigação em estudos históricos. Háespecificidades do texto literário, contudo,
que o diferem dos textos “históricos”, pois este não estabelece compromissos com a
representação direta da realidade, caracterizando-se pela ficcionalidade. Já a escrita
da História - ainda que seja tambémum discurso, portanto inscrito em contextos
sociais e ideológicos-busca estabelecer interpretações que se referem às realidades
sociais e às investigações sobre o passado. A ela foi dado o estatuto de estar mais
vinculada à impessoalidade (ainda que se perceba a impossibilidade de uma escrita
completamente impessoal), como se seu objeto fosse “natural”. Fica, então, os
questionamentos: pode uma obra literária tornar-se fonte histórica? Existe
semelhanças entre o trabalho do historiador e do autor literário (ficcionista)? É
preciso ressaltar que estas análises precisam considerar as próprias representações
literárias como eventos históricos, e não como “espelho mágico” que reflete a
realidade histórica: literatura é sempre ficção, recriação, reinvenção e está, ela
mesma, inscrita na vida social, cultural e histórica.
É certo que toda criação, literária ou não, é fruto de concepções ideológicas,
refletindo, em sua construção, as relações sociais dos contextos em que emergem.
O texto literário, ficcional e verossímil, ao construir os mundos imaginados pelo
artista, revela também pontos de vista históricos e ideológicos relacionados e ele,
assim como o discurso historiográfico também não escapa de tais questões.
Ao final o que definirá o estatuto de ficcionalidade da obra será a recepção,
esclarece Rocha (2011), em um breve texto de apresentação de Roger Chartier. O
ato específico de leitura daquele que tomará o texto para uma interpretação
qualquer. O romancista estabelece com seu leitor um pacto de ficcionalidade, em
que há um implícito acordo com a verossimilhança: ainda que a estória não seja
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“verdadeira”, deve possuir uma “lógica”, uma “equivalência” com a “verdade”, isto é,
deve parecer verdade, de forma que o narrado deve provocar uma impressão de
verdade ao leitor. Tal verossimilhança precisa ocorrer no mundo diegético, isto é, na
realidade inventada naquela obra literária, já que para ela acontecer não precisa
necessariamente a semelhança com os elementos do mundo “real”, mas uma
credibilidade dos elementos em relação ao mundo de ficção apresentado. Já para o
discurso do historiador, os procedimentos discursivos se apresentam de maneira
diferente, é necessária, em primeira instância, uma legitimação extratextual do
texto7.
A relação entre História e Literatura encontra espaço nos estudos de Roger
Chartier, uma vez que se debruça sobre diversos tipos de textos para pensar “os
instrumentos da escritura, a técnica de sua reprodução e de sua disseminação e as
maneiras de ler.” (Chartier apud Rocha, 2011, p. 15). Roger Chartier (1990) em A
história cultural diz que a história cultural tem como principal objetivo “identificar o
modo como em diferentes lugares e momentos uma determinada realidade social é
construída, pensada, dada a ler” (CHARTIER, 1990: p.17). Sendo assim, as
narrativas, sejam elas históricas ou literárias, constroem uma representação acerca
da realidade. Chartier define o conceito de representação a partir de duas
premissas: (i)a representação exibe um objeto ausente que é substituído por uma
imagem capaz de reconstituí-lo na memória; (ii) a representação exibe uma
presença, como a apresentação pública de algo ou alguém (CHARTIER, 1990, p.
20).O conceito de representação permite compreender a apreensão do mundo
social, pois as fontes de estudo se constituem como representações, ao se
colocarem no lugar do acontecido,possibilita-se, assim, articular as representações
coletivas e as formas de exibição da identidade social ou os signos de poder.

Daí a possibilidade de analisar as representações, por um lado,
como incorporação sob forma de categorias mentais das
classificações da própria organização social, e por outro, como
matrizes que constituem o próprio mundo social, na medida em que
comandam atos, definem identidades (CHARTIER, 1990, p. 18;
2002, p. 72).

7

Rocha (2011) enumera alguns elementos comuns à institucionalização discursiva do historiador:
notas de rodapé; menções a autoridades da área de estudos; recurso à comprovação empírica de
base documental, sociológica, antropológica, etc.
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Convém ressaltar que,nos estudos literários, a literatura ora foi tratada como
uma construção ideológica determinada pelo autor na estrutura social, dando maior
ênfase à realidade exterior, ao texto literário, ora foi tratada numa abordagem
puramente estética, que valorizava principalmente a subjetividade do autor, ora foi
tratada como “forma”, no sentido fraco, como significante de um significado
qualquer.Ambas as abordagens remetem a linguagem a algo exterior a ela, seja a
estrutura social seja o próprio indivíduo.Enquanto uma análise enviesada com o
marxismo considera as obras literárias como reflexo da realidade material,
tendências estruturalistas reduziam o sentido do texto a uma concepção abstrata de
linguagem.Chartiersupera essas abordagens reducionistas. Para o autor, na relação
da literatura com a sociedadenão se trata de uma determinação de causa, mas de
troca, de uma influência recíproca ente o criador, as instituições e as práticas
sociais.
Sobre a divisão que se faz entre as narrativas do historiador e do ficcionista,
na visão de Chartier, a fronteira entreas duas não deve ser apagada, até porque,
assim como nem todo discurso teórico é necessariamente verdadeiro, nem toda
narrativa ficcional é totalmente desprovida de elementos que a relacionem com o
que concebemos como real. O fato é, como assinala Rocha (2011) retomando as
pontuações feitas por Chartierem toda sua obra, que não podemos cair nem nas
crenças positivistas que advogam a relação fiel de fatos, nem na ingenuidade que
acredita na onipresença da ficcionalidade. “Em ambos os casos, faltaria uma
reflexão mais cuidadosa que, sem deixar de anotar semelhanças, reconhecesse
diferenças decisivas entre as narrativas do historiador e do ficcionista.” (ROCHA,
2011, p. 10-11).

[...] Segundo a definição de Wolfgang Iser, tanto a narrativa do
historiador quanto a do ficcionista empregam os dois procedimentos
centrais do ato de fingir, isto é, os atos de seleção de elementos do
real e de combinação desses elementos num relato determinado.
Portanto, nenhuma narrativa se confunde com a realidade,
constituindo-se somente numa imagem parcial dela. Vale dizer, no
tocante aos dois primeiros atos de construção de mundo, isto é, de
escrita de um texto, o discurso do historiador e do romancista
coincidem mais do que se diferenciam. (ROCHA, 2011, p. 12)

Buscando-se uma nova forma de interpretar o texto literário, é preciso uma
contextualização do texto para saber o que ele significou em determinado meio
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social, compreendendo-se que o sentido é uma construção histórica. E que a
literatura, enquanto linguagem humana, é constituída a partir do mundo social e
cultural e também constituinte dele. Rompe-se com a ideia de objetividade que o
discurso do historiador pode carregar, daquele que, ao contrário do literato,
representa o real, que carrega em si a noção de verdade, pois inventa a partir de
feitos testemunhais, não mitos antigos ou fábulas.
Nuñezassinala que os conceitos norteadores da História Cultural representação, prática e apropriação - comparecem no âmbito da teoria da literatura.
[...] No âmbito dos estudos literários, a representação – que tem uma
historicidade própria remissiva à mímesesgrega, mas dela já deferida
– é uma modelação estética capaz de dialetizar com a realidade,
materializando as ficções através da voz selvagem da língua
[...].(NUÑEZ, 2011, p.58).

Como afirma Nuñez, não se devem apagar as fronteiras entre as narrativas
do historiador e do ficcionista, pois tal distinção é vacilante.

As particularidades que determinam os gêneros historiográfico e
ficcional desafiam historiadores culturais e literários, talvez porque
devessem ser abordados não isoladamente pelo historiador ou pelo
teórico da literatura, mas da perspectiva de uma terceira margem ou
do centro de gravidade da questão, no marco da narratologia
comparada, espaço investigativo a partir do qual textos canônicos e
ordinários, o popular e o clássico, em sua materialidade e
textualidade, poderiam ver-se articulados. (NUÑEZ, 2011, p.59)

Portanto, é necessário, antes de tudo, centrar a atenção no funcionamento da
linguagem literária, para compreender que os significados dos textos são plurais e
instáveis. É o que se propõe fazer nesse trabalho. Uma análise de como a infância é
representada e significada em algumas obras literárias autobiográficas de
Bartolomeu Campos de Queirós, situando os textos sob o ponto de vista histórico e
literário.

1.2 Cultura, Literatura e Memória na representação da Infância

O ser humano precisa estar imerso na cultura para poder se desenvolver, pois
a partir do nascimento necessita de cuidados de outros humanos para completar a
sua maturação e poder, portanto, sobreviver: um recém-nascido humano, se isolado,
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morre8. Assim, desde a mais tenra idade, a convivência com padrões socioculturais
específicos vai dando completude ao ser humano, à medida em que é inserido na
vida comunitária e simbólica, por meio da constante relação com o outro e com os
símbolos de seu grupo. Por outro lado, como a criança simboliza coisas diferentes
em cada cultura, em cada sociedade ou em cada época, as maneiras de se
perceber e de seconceber a infância também vão sofrer variações.
No entendimento da literatura como construtora de realidades ficcionais
repletas de sentidos culturais, a representação da infância em obras literárias pode
traduzir, ao leitor, tanto a manifestação de sociabilidades próprias de um certo tempo
e lugar quanto também a expressão de sentimentos humanos universais, como o
fundamental vínculo familiar, os processos de aprendizagem, os afetos ou as
experiências primeiras nas relações com o outro.
Neste sentido, tanto o discurso narrativo em si quanto o conteúdo da diegese9
de textos literários podem traduzir experiências e memórias que se referem à cultura
e à vida social representadas. Tais conteúdos podem estar ligados à expressão de
vivências pretéritas do autor (o teor autobiográfico de alguns textos literários) ou
originarem-se apenas na imaginação, desvinculados de qualquer experiência prévia
vivida. Contudo, carregam sempre a inequívoca capacidade do texto literário de
sintetizar

sociabilidades

recriadas/representadas

e

intersubjetividades,

literariamente

acionam

de forma

que

sentimentos,

as infâncias
percepções

e

experiências estéticas no leitor, possibilitando demaneira ampla o acesso a mundos
e tempos inacessíveis à experiência concreta, mas acionáveis e ativados no
processo de leitura.
Estas narrativas literárias que tomam a infância como tema estabelecem
cenários virtuais situados num passado mnemônico que muitas vezes é posto em
comparação com as experiências da vida presente, em construções que abrangem
personagens, sociabilidades e eventos capazes de traduzir temporalidades e
espacialidades particulares. Operam elementos míticos que relacionam-se a
questões recorrentemente associadas à infância: a família, a escola, as
aprendizagens, as relações sociais ou as primeiras percepções, basilares para toda
a vida.
8

Neste sentido, Geertz (1989) afirma que a cultura fez e faz o homem.
Segundo Aguiar e Silva (1982, p. 687), “se entendemos por diegese o significado do texto narrativo
literário, torna-se óbvio que a diegese de um romance abrange personagens, eventos, objectos, um
contexto temporal e um contexto espacial”.
9
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No caso de textos autobiográficos sobre a infância, a própria elaboração
estéticada linguagem - a essência do texto literário - é posta a serviço da
construção10 de um cenário cujas referências mais fortes podem ser as lembranças
de infância do autor. Dialogam, contudo, com as infâncias de todas e quaisquer
pessoas, chamadas à cena da imaginação no processo de leitura: no ato de ler, o
repertório individual do leitor - leituras, memórias, instrumental de linguagem,
contexto, emotividade, background etc. - é acionado, entrando em contato com
marcas, pistas e indícios textuais, que funcionam como uma espécie de roteiro, que
faz com que o leitor não se perca e a leitura seja pertinente. Cada leitor, tendo
acumulado experiências distintas, seguirá pistas diferentes e construirá livremente
sentidos sobre o que lê, seguindo os fios condutores do texto.
Assim, a percepção das pessoas em suas primeiras fases de vida e o
própriosignificado da infância são mutáveis, a depender da cultura, da sociedade ou
do período histórico. A própria representação infantil sofreu muitas alterações, a
depender doperíodo histórico ou das referências culturais que sejam analisados.

1.3 A Infância enquanto construção simbólica: uma tentativa de busca à
origem do conceito de infância

Etimologicamente, o termo infância vem do Latim infantia (in + fari [prefixo
negativo + verbo falar]), o que significa que, na fase inicial da vida, o ser
humanoainda não tem capacidade de falar. No entanto, a infância, segundo o uso
corrente,pode serconsiderada comoum período em que a criança já domina a fala.
Essa ausência da fala a que o termo latino se refereremeteria a uma situação
anterior em que a criança não estava habilitada a falar nos tribunais. Infante, assim,
era “aquele que não se pode valer de sua palavra para testemunho” (CASTELLO;
MÁRSICO, 2007, p. 53-4), ou, para Ariès (1981, p. 36) “quer dizer não falante, pois
nessa idade a pessoa não pode falar bem nem formar perfeitamente suas palavras,
pois ainda não tem seus dentes bem ordenados nem firmes [...].”.
Como todo conceito, a infância é um termo cultural e histórico. Entretanto, a
interpretação mais comum é aquela que a considera uma etapa da vida humana, a
10

Para Fish (1993, p.159), também do ponto de vista do leitor o processo de construção é
fundamental: “a interpretação não é a arte de entender (construing), mas a arte de construir
(constructing)”.
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inicial a que se seguem outras, assim como estáno dicionário Aurélio: “1. Período de
crescimento, no ser humano, que vai do nascimento até a puberdade, meninice,
puerícia. 2. As crianças.” (FERREIRA, 1975).Nesse sentido, a ênfase dada é ao
tempo cronológico, à quantidade de anos que se tem. Vencido um determinado
período, o ser passa de uma fase para outra, até ser considerado como adulto. Em
certo sentido, a infância pode ser vista como oposta à vida adulta.
A produção de sentido sobre o que é a infância cresceu com o advento da
modernidade. Áreas distintas do conhecimento se debruçaram sobre o tema. Como
consequência, percebe-se certa ênfase na produção científica e na legislação criada
para esse segmento da humanidade. Philippe Ariès (1981) ocupa um lugar de
destaque no estudo histórico sobre a infância. Seu livro História Social da Criança e
da Família foi um dos primeiros trabalhos conhecidos a tratar do tema. A infância, a
partir desses estudos, não é mais vista como um fenômeno natural e universal,
passando a ser compreendida como uma realidade social construída historicamente.
Em outras épocas, na história cultural ocidental, principalmente, a noção de
infância nãoera, contudo, assim tão evidente, ou praticamente não existia, quando
confrontada com uma visão mais recente, que estabelece uma série de significados
distintos sobre a primeira fase da vida e sobre a criança, posta em oposição ao
mundo dos adultos. Se for feito um recuo histórico, na própria sociedade ocidental,
será perceptível a forte diferenciação de sentidos atribuídos às crianças e suas
representações: por exemplo, na arte medieval, até o século XII, elas não eram
pintadas como crianças e sim como miniaturas de adultos, como apresenta Ariès
(1981) em sua pesquisa iconográfica sobre a infância. Somente partir do século XIII
é que as crianças começaram a serretratadas um pouco mais próximas do real, com
as diferenciações próprias da idade, e não como mini-adultos. Não apenas na
representação artística, mas também nas vestimentas, naquele período, havia uma
sobreposição do ser adulto sobre as crianças, as roupas das crianças eram feitas no
mesmo estilo que a dos adultos, permanecendo a imagem de uma mera
miniaturização do adulto, sem componentes específicos. Não havia o período de
transição, ao qual estamos acostumados. De criancinha pequena transformavaseimediatamente em adulto sem passar pela juventude. As crianças e adultos
compartilhavam os mesmos lugares e situações, fossem eles domésticos, de
trabalho ou lazer. Na sociedade medieval não havia divisão de atividades em função
da idade do indivíduo:

26

[...] essa sociedade [a velha sociedade tradicional] via mal a criança,
e pior ainda o adolescente. A duração da infância era reduzida a seu
período mais frágil, enquanto o filhote do homem ainda não
conseguia bastar-se; a criança então, mal adquiria algum
desembaraço físico, era logo misturada aos adultos, e partilhava de
seus trabalhos e jogos. De criancinha pequena, ela se transformava
imediatamente em homem jovem, sem passar pelas etapas da
juventude, que talvez fossem praticadas antes da Idade Média e que
se tornaram aspectos essenciais das sociedades evoluídas de hoje.
(ARIÈS, 1981 p. 03).

A passagem da criança pela família era muito breve e o alto grau de
mortalidade infantil da época a fazia insignificante para tocar a sensibilidade
daqueles que a cercavam. Caso uma criança morresse, não era comum o
sentimento de grande perda, já que logo ela seria substituída por outra criança.
É fácil notar que as percepções de infância daquele período eram
muitodiferentes das contemporâneas, em que a infância foi alçada a uma categoria
própria de representação, vinculada à ideia de pessoa em formação, com
necessidades,

atributos

e

características

próprias.

Tais

construções

são

historicamente constituídas, sendo que apenas a partir da criação das primeiras
escolas e, posteriormente, com a Revolução Industrial e a ascensão da burguesia, é
que a criança passou a ser considerada como uma categoria social, ocupando um
lugar na família e na sociedade. Tomam-se aqui os argumentos de Ariès como
referência. Neste sentido, para ele, a escola passou a substituir a aprendizagem que
antes se dava no contato direto com os adultos. A criança agora passa um período
“separada dos adultos e mantida à distância numa espécie de quarentena, antes de
ser solta no mundo. Essa quarentena foi a escola, o colégio.”[...] (ARIÈS, 1981, p.
05). O que acaba por gerar um novo sentimento em relação às crianças,
promovendo, também, diferentes ideias sobre a família e a educação.

Essa separação das crianças leva à família tornar-se o lugar de uma
afeição necessária entre os cônjuges e entre pais e filhos, algo que
não era antes. Essa afeição se exprimiu, sobretudo através da
importância que se passou a atribuir à educação. [...] (ARIÈS, 1981,
p.05)

Como dito anteriormente, para a definição da infância pode-se levar em
consideração o tempo cronológico, entretanto, houve um tempo em que era raro e
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difícil a pessoa lembrar-se de sua idade, tempo em que, na verdade, não se sabia
quase nunca uma data exata. Segundo Ariès (1981), é durante a Idade Média que
as “Idades da Vida” começaram a ter uma leve importância nos tratados
pseudocientíficos. “Seus autores empregam uma terminologia que nos parece
puramente verbal: infância e puerilidade, juventude e adolescência, velhice e
senilidade cada uma dessas palavras designandoum período diferente da vida.”
(ARIÈS, 1981, p.23)
Existiam alguns sentidos atribuídos aos termos que a periodização da vida,
delimitadaem etapas bem definidas. No século XVI, quando se tentou traduzir essas
terminologias para o francês, percebeu-se que a língua não dispunha de tantas
palavras como o latim, que tinha sete idades nomeadas, das quais só existem três
em francês: enfance, jeunesse, viellesse (infância, juventude, velhice). Para Ariès,
“da especulação antigo-medieval restara uma abundante terminologia das idades.”
(ARIÈS, 1981, p.30)
A maioria das crianças tinha menos poder do que possuem hoje em relação
ao adulto. Nesta sociedade, a posição social poderia modificar esta capacidade, pois
algumas poucas crianças, como os filhos da nobreza, poderiam exercer grande
poder. Alguns adultos, como os servos e os escravos, aproximavam-se às crianças,
pela ausência de autonomia, já que se encontravam também submetidos à
dominação, ainda que por processos de outra ordem:

Durante o século XVII, houve uma evolução: o antigo costume se
conservou nas classes sociais mais dependentes, enquanto um novo
hábito surgiu entre a burguesia, onde a palavra infância se restringiu
a seu sentido moderno. A longa duração da infância, tal como
aparecia na língua comum, provinha da indiferença que se sentia
então pelos fenômenos propriamente biológicos: ninguém teria a
idéia de limitar a infância pela puberdade. A idéia de infância estava
ligada à idéia de dependência [...] Só se saia da infância ao se sair
da dependência, ou, ao menos, dos graus mais baixos da
dependência. [...] (ARIÈS, 1981, p.32)

Os estudos de Arièslevam à conclusão de que, ao contrário do que se possa
imaginar, a ideia de infância como um período necessário nas vidas humanas nãoé
uma noção inerente à condição humana, sendo, ao contrário, também uma
construção social. Diferentes culturas percebem, conceituam e representama
infância de maneira particular e própria. Em sua tese, Ariès, afirma que esse
sentimento de olhar a criança de forma diferente, como ser de necessidades
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especiais teria começado com o fim da Idade Média, sendo quase inexistente antes
desse período. O autor recolhe alguns exemplos que evidenciaram esse
“nascimento” do sentimento de infância. Entre eles estava a adulação, sobretudo
nas crianças da elite; e o posicionamento dos adultos diante da morte da criança,
que antes parecia inevitável, devido às péssimas condições de vida, muda também.
No percurso histórico que Ariés opta traçar, vemos que pouco a pouco a criança
passaria a ser observada, paparicada, mimada e finalmente amada. Essas
mudanças se deram pelas novas formas de ser das estruturas familiares, e pelo
decréscimo da mortalidade infantil que acentuou o apego dos adultos pelas crianças.
É a partir doséculo XVIII que aparecem imagens de crianças fazendo parte do
núcleo familiar. E entre os séculos XVII e XVIII surgem, nas classes dominantes, as
primeiras concepções da ideia de infância. Inaugurando um novo sentimento que de
proteção a esses seres que passam a ser visto em sua fragilidade, sentimento tão
comum ao nosso contexto.
Junto a esse sentimento vem também a rotulação da criança como ser
irracional que não é capaz de viver com coerência em nosso mundo. Sendo assim,
as primeiras preocupações ligadas à infância a relacionava à disciplina e à
escolarização. Considera-se necessário então exercer um controle efetivo da
criança.
Neil Postman, seguidor da abordagem de Ariès, na obra O desaparecimento
da infância, na primeira parte intitulada o “Aparecimento da infância” faz um recuo
histórico que o leva aconcordar que a ideia de infância é nova, que, de fato, sempre
houve a existência da criança, entretanto esse sentimento de infância existe acerca
de menos de quatrocentos anos. “Nossos genes não contêm instruções claras sobre
quem é e quem não é criança [...]” (POSTMAN, 1994, p.11).
Segundo Postman, os gregos foram os que chegaram mais próximo do
conceito de infância na antiguidade, pois acreditavam que as virtudes poderiam ser
passadas para crianças. “A palavra que usavam [para escola] significava ‘ócio’
refletindo uma típica crença ateniense que supunha que no ócio uma pessoa
civilizada gastava naturalmente o seu tempo pensando e aprendendo.” (POSTMAN,
1994, p.9). Muito embora, na época de Aristóteles, por exemplo, era comum a
prática do infanticídio e alguns atos que hoje consideraríamos como maus tratos à
criança, “Eles certamente não inventaram a infância, mas chegaram suficientemente
perto para que dois mil anos depois, quando ela foi inventada, pudéssemos
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reconhecer-lhe as raízes.” (POSTMAN, 1994, p.10) Os romanos chegaram ainda
mais próximo dessa ideia, Quintiliano possuía uma das crenças fundamentais para
que a infância possa existir, ele acreditava na noção de vergonha, e que algumas
informações e comportamentos deviam ser ocultados à criança. A partir dessa
noção moralista criou-se a necessidade de proteger as crianças de assuntos que
não lhes dizia respeito, sobretudo sobre a sexualidade.

Nós nos deliciamos se elas dizem alguma coisa inconveniente, e
palavras que não toleraríamos vindas dos lábios de um pajem
alexandrino são recebidas com risos e um beijo. ... elas nos ouvem
dizer tais palavras, vêem nossas amantes e concubinas; em cada
jantar ouvem ressoar canções obscenas, e são apresentadas a seus
olhos coisas das quais deveríamos nos ruborizar ao falar.
(QUINTILIANO apud POSTMAN, 1994, p. 11).

Quintiliano foi um dos responsáveis por esse sentimento de sensibilidade, ele
apresentou uma lei contra o infanticídio, e propôs que as crianças fossem mais
cuidadas, principalmente nos aspectos de proteção e escolarização, com a intenção
de maior alcance das escrituras religiosas.
Postman (1994) relaciona o sentimento de infância diretamente com a
escolarização e a escrita. O autor afirma que em mundo não letrado não há como
distinguir adultos das crianças. Porque na falta dos conceitos de educação e
vergonha, não há diferenças no mundo dos adultos do das crianças. Na Idade
Média, com o desaparecimento da “escolarização” dos gregos, um menino de sete
anos era homem em todos os aspectos, exceto na capacidade de fazer amor e
guerra. Logo, a falta de alfabetização, do conceito de educação e do conceito de
vergonha foram as razões para não se conceber de maneira especial o período da
infância como algo destacado, na Idade Média. Nesse período, adultos e crianças
compartilhavam um mundo só, em que predominava a transmissão oral do
conhecimento, em locais públicos, sem distinção de temas para públicos
específicos, estando misturados adultos e crianças nas partilhas das histórias de
guerras, amor, sexo ou contos de fadas. Percebemos que a noção de vergonha e
pudor não estava totalmente estabelecida na Idade Média e não havia a noção que
a criança precisa de proteção e nem cuidados especiais. A criança na Idade Média
era invisível porque vivia numa mesma esfera social dos adultos, tinha acesso a
quase todos os comportamentos comuns à cultura.
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Para Postman (1994), o surgimento da prensa tipográfica, que possibilitou a
difusão dos escritos, gerou maior acessibilidade à leitura, à escrita e a outras formas
de comunicação, ocasionando separações graduais entre os que podiam e os que
não podiam ler. Desse modo, a leitura passou a ser utilizada como critério para a
inserção na vida adulta, dividindo o mundo em dois: um das crianças e um dos
adultos, mundo esse em queos pequenos precisariam setornar adultos, por meio da
alfabetização. A definição de adulto foi atrelada à leitura e a de infância, à
incompetência da mesma. Assim, a idade adulta a ser conquistada, era uma
realização simbólica e social e não biológica. “A leitura é o flagelo da infância
porque, em certo sentido, cria a idade adulta.” (POSTMAN, 1994, p. 14). As crianças
passaram a não ser mais vistas como miniatura dos adultos, mas como um ser ainda
não formado, que poderia atingir suas potencialidades ao frequentar a escola para
adquirir a capacidade da leitura.

Num mundo letrado, as crianças precisam transformar-se em
adultos. Entretanto num mundo não letrado não há necessidade de
distinguir com exatidão a criança e o adulto, pois existem poucos
segredos e a cultura não precisa ministrar instrução sobre como
entendê-la. (POSTMAN, 1994, p. 14).

Para o autor, a grande diferença entre a Idade Média e a Moderna é a falta de
interesse pela criança que havia na primeira. Até o final do século XIV não se falava
em criança no sentido que hoje compreendemos, uma vez que, naquele período,
com a aquisição da linguagem fluente, aos sete anosas pessoas já eram
consideradas adultas, como também assinala Boto (2002):

Diferentemente dos tempos medievais o mundo moderno destaca-se,
pois, pela preocupação dos adultos com as crianças; preocupação
que resultará na criação de concepções analíticas, de teorias sobre o
desenvolvimento infantil, no lugar social que presencia a gênese e o
fortalecimento de instituições específicas para a formação das jovens
gerações – os colégios. (BOTO, 2002, p.13)

Com a criação da imprensa, aparece também uma nova forma de se
interpretar a individualidade, pois, antes, a comunicação acontecia em comunidade,
até mesmo a leitura era feita de forma oral. A partir de então se instituiu
gradativamente uma nova tradição, baseada em um leitor solitário, que tem o poder
de interpretação individual sobre o texto lido. Portanto, a noção de infância nasce
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com esta percepção de que cada indivíduo é singular e importante em si mesmo e
que a mente humana transcende a comunidade.
Uma vez mudado o conceito sobre a infância, os papéis sociais da família
também mudam. Aos adultos foi dada a tarefa de preparar as crianças para a
entrada no mundo adulto, dando à família o caráter de institucionalidade
educacional, passando a valorizar e cuidar mais das crianças.
Postmandiscute,

ainda,

as maneiras pelas

quaisalguns

pensadores

conceberam a infância. Na concepção de Locke, por exemplo, a criança era como
uma folha em branco, de modo que nenhuma habilidade poderia ser considerada
inata. Essa é a ideia de uma tábula rasa que só poderia ser preenchida com a
educação. Já para Rosseau, o estágio inicial da vida dos seres humanos é aquele
em que mais se aproximam de seu “estado de natureza”. Para ele, a criança já
nasce com algumas qualidades - como a sinceridade, a compreensão, a curiosidade
e a espontaneidade-,que são reguladas pela moralidadeà medida em que a vida
social vai agindo sobre o indivíduo. Rosseau acredita que o crescimento da criança
é orgânico e natural, e que essas aptidões são inatas, não necessitando da
“educação” que viria de um adulto já corrompido. De uma maneira esquemática,
pode-se dizer que as concepções dos dois pensadores divergem principalmente na
questão da educação, já que para o primeiro, trata-se de um processo de adição,
enquanto que, para o segundo, de subtração.
O certo é que cada nação, no mundo europeu, tentou entender a infância
segundo sua cultura. No século XVIII com a crescente industrialização e a
necessidade de mão de obra nas fábricas, as crianças foram usadas como força de
trabalho. Michelle Perrot (1993), em seus estudos históricos sobre a sociedade
francesa, discute a relação entre a ascensão do sistema capitalista e a
representação da criança. Na França do século XIX, a situação a que estava
submetida à infância era difícil, pois apesar dos avanços em termos do Código Civil
Francês, a realidade para a maioria das famílias continuou sendo a do sistema
patrilinear de poder e da transmissão de bens, o que levava a criança, no contexto
familiar, a depender de uma série de contingências ligadas às questões de gênero,
posição entre os irmãos e preferências.
Diante de uma nova realidade, que era a do mundo do trabalho, em
decorrência da Revolução Industrial, as crianças estavam cada vez mais expostas a
esse mundo. Ao mesmo tempo em que crescia a valorização da educação, tornava-
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se complicadaa harmoniadesses dois mundos: aquele relacionado à escola e aos
bens culturais e ao do trabalho.
A família, que passa então a ser uma unidade especial no sistema de gestão
econômica, torna a colocar a descendência, isto é, os filhos - as crianças - em um
lugar mais central que antes. Entretanto, o filho era ainda o centro do interesse de
objetivos alheios aos seus. A sua posição na família não se dava pelo seu interesse
enquanto ser humano ou sujeito, mas somente pelos interesses sociais que a sua
existência demarcava. Os interesses da criança enquanto sujeito ou enquanto
pessoa em formação ainda não se afirmava e viria a se desenvolver posteriormente.
Para Perrot (1993), asesferas de poder se interpenetram na figura da criança,
atendendo às representações comuns que a criança inspirava, isto é, “a de uma
força rebelde a ser domada”. Era a dureza da vida que deveria ser aprendida e
ensinada pela disciplina. Portanto, a infância nesse período era marcada pela sua
exterioridade, não havia até então expressão para o discurso focado na criança, na
verdade, o que havia era a predominância do discurso doadulto sobre ela.
Como a ideia de infância não surgiu plenamente desenvolvida em cada lugar
com seu aspecto singular, conforme o cenário econômico, religioso e intelectual, ela
se deu de forma sempre diferenciada. Para compreender a infância no Brasil,partese de um recuo histórico utilizando o livro História das crianças no Brasil, organizado
por Mary Del Priore (1999). Nele constata-se que o Brasil tem um histórico de
violência contra as crianças. Antes mesmo de chegar aqui, meninos e meninas eram
recrutados em Portugal para trabalharem nas embarcações portuguesas do século
XVI.Essas embarcações traziam, em sua maioria, homens, entretanto, vinham
também raras mulheres e algumas crianças. Estas, que vinham na condição de
grumetes ou de pajens, eram meninos de 9 a 16 anos, que, em grande parte, eram
oriundos de famílias pobres de Portugal, pedintes ou órfãos. As crianças eram as
que mais sofriam nas embarcações. Além de toda dificuldade da viagem
transatlântica, por sua longa duração e escassez de recursos, os grumetes eram
submetidos a abusos sexuais por parte dos marujos. Os meninos, nesse caso,
sofriam abusos maiores porque era necessário que as meninas chegassem virgens
à Colônia.
A prática de usar as crianças como fonte de renda e associá-las ao trabalho já
existia por aquela época. Essas crianças eram consideradas um meio eficaz de
aumentar a renda da família. A taxa de mortalidade nas embarcações era alta,
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chegando a 39% dos embarcados, apesar disso os pais, cientes de que as
condições de vida também eram difíceis em Portugal e de que a chance de morrer
permanecendo em casa era quase igual ou maior do que a dos embarcados,
preferiam mandar os filhos nas embarcações. Por isso, a perda dessas crianças não
sensibilizava as famílias. “É, provavelmente, esse sentimento de desvalorização da
vida infantil que incentivava a Coroa a recrutar mão de obra entre as famílias pobres
das áreas urbanas.” (RAMOS, 1999, p. 21-22).
As crianças judias também eram recrutadas como grumetes, sendo
arrancadas dos braços dos pais, já que o Estado português objetivava controlar o
crescimento da população judia em Portugal (RAMOS, 1999).
O número de grumetes a partir do século XVII e XVIII chegou a ser igual ao
número de marinheiros, ou até mesmo ultrapassava esse número. Eram reservados
a essas crianças os trabalhos mais difíceis, não havia nenhum cuidado com eles,
pelo contrário, mesmo em condição de fragilidade eram alojados a céu aberto, e em
algumas viagens recebiam apenas biscoito e água. “Entregues a um cotidiano difícil
e cheio de privações, os grumetes viam-se obrigados a abandonar rapidamente o
universo infantil para enfrentar a realidade de uma vida adulta.” (RAMOS, 1999, p.
27).
Chegando ao Brasil, os portugueses rapidamente se misturaram aos índios
modificando a estrutura familiar que era comum em Portugal. Nessa nova estrutura
familiar os maridos mantinham relações com as mulheres negras e indígenas,
gerando, assim, filhos considerados ilegítimos que em quantidade muitas vezes
ultrapassava o número de filhos com as esposas oficiais. Como faltavam mulheres
brancas no Brasil e muitas, por casarem com idade avançada não podiam conceber
filhos, os filhos ilegítimos eram tratados pelo patriarca como se tivessem sido
concebidos por suas esposas. É preciso ressaltar que para além da condição social
da criança, a sua raça também influenciava no seu estilo de vida. Se ela fosse da
elite e fosse considerada um filho legítimo teria direitos mais próximos dos quais
associamos às crianças de hoje, como brincadeiras, educação formal. Se ela fosse
filho ilegítimo de origem indígena era, considerada livre e tinham direito a algum
bem, entretanto, se fosse de origem africana, quase não teria direitos, e em alguns
casos era separada do convívio na Casa Grande ao atingirem a adolescência. E, se
ela fosse escrava tão logo ela estivesse de pé, estaria condenada ao mundo do
trabalho.
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No Brasil Colônia, a taxa de mortalidade infantil era altíssima. O saneamento
básico nas cidades coloniais era o pior possível. Raramente as crianças passavam
da fase em que eram chamados de miúdos ou ingênuas, duas palavras que eram
usadas até o século XVIII para designar as crianças menores de 7 anos.A alta
mortalidade infantil da época, em grande parte, derivava-se da imprudência dos
adultos, na época, os cuidados com as crianças não eram tão requintados como os
prescritos na atualidade. As mesmas quase não possuíam cuidados médicos,
vestiam-se mal e alimentavam pior. E ainda tinha a questão das superstições e
arcaísmo religiosos que julgavam uma felicidade a morte dos filhos. Para além, dos
problemas de saúde é importante lembrar que tão logo a criança ganhava posição
diferenciada, ele ia para o mundo do trabalho. Tudo isso leva à conclusão de que o
cuidado com as crianças a partir de uma percepção da infância que se assemelha à
contemporânea na sociedade brasileira é relativamente novo.
As crianças das camadas médias e altas da população até o século XIX
permaneceram prisioneiras do papel social do filho. A família colonial ignorava-a ou
subestimava-a e privou-a de toda expressão de afeição. Do ponto de vista da
propriedade, a criança era como um acessório supérfluo, por isso o fenômeno da
adultização precoce. A mentalidade religiosa colonial colocou em segundo plano a
vida concreta e material das crianças, enquanto a vida sobrenatural era valorizada:
criança que morria cedo era considerada como “anjo”, ocupando destaque no
imaginário popular.
Um elemento interessante a se destacar é que enquanto Áries falava que na
França não tinha o sentimento de infância e nem de amor à criança, os estudos de
Del Priore (1999) mostram que no Brasil, ainda que muitas vezes contraditório,
existia sim o sentimento de amorosidade com os pequenos. Percebe-se que, apesar
das inúmeras dificuldades materiais e dos muitos problemas de saúde, havia um
cuidado especial com essas crianças. Superstições em relação aos cuidados
relativos à gestação, parto e pós-parto e os inúmeros remédios nos provam esse
cuidado. Além disso, ainda há documentos de testamento de mães que se mostram
preocupadas com os filhos pequenos na sua ausência. É importante ressaltar os
estudos de Del Priore, porque eles levam a relativização sobre a origem e existência
do sentimento de infância que diferem da teoria de Áries que afirma que tal
sentimento não existia antes da Idade Média, desconsiderando a pluralidade de
existências e culturas ao redor do mundo.
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Ao se fazer este recuo histórico, percebe-se que o conceito de infância é
socialmente construído e que a infância não pode ser considerada como uma
concepção única, universal: não há apenas uma infância, mas várias infâncias,
circunscritas histórica, social e culturalmente.
Um importante pesquisador sobre a infância, na atualidade, aqui referenciado,
é Manuel Jacinto Sarmento (2003). No texto As culturas da infância nas
encruzilhadas
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contemporâneos reinstituicionalizam a infância. Neste sentido, as ideias e
representações sobre as infâncias estão sofrendo transformações significativas de
acordo com as mudanças que ocorrem na estruturação do espaço-tempo da vida
cotidiana, familiar e escolar. Sarmento contraria a ideia de desaparecimento da
infância na atualidade, postulada por Postman, ao afirmar que a contemporaneidade
aporta a pluralização dos modos de ser criança, a heterogeneização da infância
enquanto categoria social geracional e o investimento das crianças com novos
papéis e estatutos sociais.Sarmento (2003) concorda com Ariés que a ideia de
infância é uma ideia moderna, na medida em que acredita que na Idade Media as
crianças foram consideradas como meros seres biológicos, sem estatuto social nem
autonomia existencial e eram rapidamente inseridos no mundo adulto.
O autor ressalta os fatores para a institucionalização da infância no início da
modernidade. São eles: a criação da escola, o recentramento do núcleo familiar no
cuidado dos filhos, a produção de disciplinas e saberes periciais sobre a criança, a
promoção da administração simbólica da infância.

O mais importante fator ligado

diretamente à construção social da infância foi, sem dúvidas, a institucionalização
das escolas públicas e da sua expansão enquanto escolas de massas, tornando a
escolaridade obrigatória. O conceito de infância sempre esteve intimamente ligado
ao direito. A partir de leis e regras que delimitavam o que a criança pode e nãopode,
o que é coisa de adulto e o que é coisa de criança. Logo, com ainstitucionalização
educativa da infânciahá uma separação formal e a criança fica sob custódia do
Estado durante uma parte do dia, quando está na escola.
Ao mesmo tempo vários campos do saber se debruçam sobre o estudo da
criança. Ela passa a ser objeto de conhecimento e alvo de um conjunto de
prescrições. Esses saberes acabam por ganhar poder de balizar o que é normal ou
não para a infância. É importante ressaltar que esses conhecimentos que sempre se
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centraram na educação ora como prazer ora como dever, basearam-se numa
concepção dualista sobre a infância:

Esses saberes desenvolvem-se paradigmaticamente em torno de
duas ideias conflitais da infância, que acompanharam sempre as
representações sociais ao longo dos últimos 250 anos, originando
outras tantas orientações e abordagens interpretativas do mundo das
crianças e das formas de prescrição comportamental e pedagógica.
Referimo-nos às concepções antagônicas rousseaunianas e
montaigneanas sobre a criança, ao construtivismo e ao
comportamentalismo, às pedagogias centradas no prazer de
aprender às pedagogias centradas no dever do esforço, às pulsões
libertadores e aos estímulos controladores, em suma, às ideias da
criança-anjo, natural, inocente e bela e à criança-demónio, rebelde,
caprichosa e disparatada. (SARMENTO, 2003, p. 4-5)

Sendo assim, encontra-se, na modernidade, um conjunto de regras e
procedimentos que Sarmento vai chamar de administração simbólica da infância,
relacionada a procedimentos (escritos ou não) que são esperados pela sociedade,
por estarem no imaginário coletivo, tais como a divisão de lugares, de alimentos, de
bebidas, horários de acessibilidade, certas promoções e proibições para as crianças
em relação aos adultos.
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2 O UNIVERSO DA INFÂNCIA EM POR PARTE DO PAI E LER, ESCREVER E
FAZER CONTA DE CABEÇA
2.1 A Estrutura do Universo da Infância: personagens, contextos e temas
abordados nos dois livros

Os dois textos aqui analisados - Por Parte de Pai e Ler, Escrever e Fazer
conta de Cabeça, de Bartolomeu Campos de Queirós - apresentam-se com uma
estrutura semelhante, sendo compostos por capítulos não numerados, separados
por espaçamentos maiores e letras capitulares. Para evidenciar as temáticas
abordadas pelos livros - bem como os personagens que são neles apresentados e
os detalhes dos contextos em que as narrativas acontecem -, tais partes capitulares
foram tomadas como referência para uma divisão dos livros em fragmentos
analíticos, a partir dos quais foram montados quadros de levantamento de temas e
conteúdos, que são apresentados neste capítulo da dissertação.
Estes quadros foram construídos para estabelecer uma categorização dos
temas abordados, sobretudo a partir de um critério semântico, com categorias
temáticas (BARDIN, 2011, p. 147) que buscam “pôr em relevo o esqueleto, a
estrutura da narrativa das histórias” (ibidem, p. 37). Apesar da ampla aplicabilidade
do método da Análise de Conteúdo11(BARDIN, 2011), a opção metodológica usada
aqui para ampliar a compreensão destes textos se baseia apenas parcialmente
neste método. Para Bardin, há diferentes fases na análise de conteúdo,
organizando-se as mesmas em torno de três polos cronológicos: “1) a pré-análise; 2)
a exploração do material; 3) o tratamento dos resultados, a inferência e a
interpretação” (BARDIN, 2011, p.125). O trabalho de pesquisa aqui desenvolvido
não incluiu, contudo, a terceira fase deste método, isto é, restringiu a aplicação
destes princípios apenas no que se refere ao levantamento temático do material
constituído pelos dois livros literários analisados.

11

Para Bardin (2011, p. 38), o campo de aplicação do método da Análise de Conteúdo é
“extremamente vasto”: “qualquer comunicação, isto é, qualquer veículo de significados de um emissor
paara um receptor, controlado ou não por este, deveria poder ser escrito, decifrado pelas técnicas de
análise de conteúdo”. No mesmo sentido encontra-se a afirmação de Moscovici (apud BARDIN, 2011,
p. 38): “(...) tudo que é dito ou escrito é suscetível de ser submetido a uma análise de conteúdo”.
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Buscou-se também, a partir deste desdobramento dos textos em quadros
descritivos de temas e conteúdo (anexo 1), tornar claros os tópicos centrais de
composição presentes nas narrativas literárias, para que tal sistematização pudesse
ser utilizada na compreensão dos elementos que as aproximam dos registros da
biografia do autor, destacando-se, assim, teor autobiográfico destes textos.
Estas categorias analíticas serviram também para a construção de um quadro
de referência para a própria biografia narrada por Queirós em entrevistas e textos
em que falava sobre si, apresentada no tópico 3.2, do Capítulo 3, desta dissertação
(Evidências de escrita autobiográfica: as narrativas e a biografia do autor), em que
estes dados são comparados com os conteúdos dos livros analisados. Compreendese que só se pode tomar como referência desta biografia os elementos
depreendidos do próprio autor, sem que se busque, aqui, nenhum tipo de
comprovação destes fatos: aceita-se as informações e as versões de sua história da
vida, conforme ele mesmo contou.
Tomando-se por base os elementos que se destacam na leitura e nos
quadros de levantamento de conteúdos que foram construídos nesta pesquisa a
partir dos textos Por Parte de Pai e Ler, Escrever e Fazer conta de Cabeça, de
Bartolomeu Campos de Queirós, encontrou-se personagens e temáticas que
convergem em ambas as narrativas. Serão destacados aqui a caracterização
referente ao menino-narrador, alguns componentes familiares e a religiosidade.
Destaca-se que os quadros descritivos de temas e conteúdo estápresente, mesmo
que de forma implícita, em todo o trabalho, uma vez que ajudou a refletir sobre os
dois livros enquanto uma unidade.
2.1.1 O menino – narrador

O narrador é um adulto que dá voz à criança. No entanto, quando são
acessados os textos autobiográficos de Bartolomeu Campos de Queirós, não se
reconhece a voz da criança somente. Em várias passagens, é possível perceber que
o adulto se afasta da criança que foi. Os diversos sentimentos vividos pela criança
são descritos e interpretados pelo adulto que escreve, distanciado no tempo,
refletindo sobre sua infância e tomando lugar de si quando menino. São, assim, em
ambos os livros, construídos narradores protagonistas, num caráter autobiográfico.
O narrador pode ser percebido, assim, pelo leitor, como já distante da sua infância,
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um adulto que fala do passado e que pode avaliar a vida, pois só é possível essa
avaliação depois de uma vida vivida, embora, em alguns casos, seja também
possível narrá-la ficcionalmente sem jamais tê-la vivido.
O narrador e personagem principal das duas histórias se entrelaçam não
somente pelas histórias que se assemelham, mas também pelas as características
individuais dos mesmos. Em ambas as narrativas, o menino tem a postura de uma
criança que obedece ao padrão vigente, embora isso lhe custe certo sacrifício: o(s)
menino(s) obedecia(m) principalmente para ser(em) amado(s).
Como os livros são construídos como textos autobiográficos, poder-se-ia
acreditar em um status mais “real” da narrativa, uma vez que na narrativa
autobiográfica, a posição ideológica e cultural do sujeito será caracterizada,
principalmente, pela importância da experiência pessoal. Entretanto, como já foi
afirmado antes, a memória pode por vezes se revelar fantasiosa e, além disso, “o
tempo amarrota a lembrança e subverte a ordem” como aparece no prefácio de Ler,
Escrever e Fazer Conta de Cabeça, pois existe a impossibilidade de se chegar a
uma lembrança pura, já que a recordação sofre interferência do tempo que deixa os
fatos diferentes do que foram na verdade. A percepção do passado vai mudando
com o tempo e com a experiência do sujeito que o narra. A ordem também é aqui
subvertida, assim como ela se apresenta ao longo de toda a narrativa. Os textos não
apresentam linearidade de fatos, assim como o recordar não é linear, pois se
acionam fatos entrelaçados na lembrança, nem sempre correspondentes à
experiência sequencial, cronológica.
No que se refere ao tempo, ele se mostra capaz de embaralhar os fatos,
principalmente quando esses estão no passado, justamente pelo fato de que o
passado é um tempo que não se domina mais, pois já passou. Lúcia Castello Branco
(1983) afirma que são dois os elementos que interferem de maneira direta no
processo de constituição da escrita: a memória propriamente dita e o tempo. Assim,
se consegue compreender a relação de memória e tempo. Para a autora, há dois
tipos de escrita de memória: um baseado num tempo contínuo e linear, em que o
sujeito busca suturar as lacunas e a não coincidência entre o vivido e o lembrado. E
outro, que é aquele texto que, ao invés de encobrir, exibe o tecido lacunar e
descontínuo do tempo, e cujo sujeito dá-se a ver como fraturado, cindido, sabendose efeito de superposições de signos e de registros, como é apresentada pelos
narradores de Por Parte de Pai e Ler, Escrever e Fazer Conta de Cabeça. O
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narrador dispensa alguns elementos que costumam ser composicionais de uma
narrativa. Em relação ao tempo, os episódios não obedecem a uma concatenação
sequencial, a situação espaço temporal não é bem definida. A recapitulação do
passado se torna possível através de flashbacks, por isso falta rigor nas lembranças.
O narrador de Por Parte Pai não tem exatidão de suas memórias: “Não me lembro
onde ficava a casa paroquial e vivia o vigário vestido com batina preta e sapato de
verniz e elástico.” (QUEIRÓS, 1995, p. 7). Esse passado, revivido através do
enunciado, é o espaço das dúvidas infantis.
A imaginação do menino-narrador era grande, talvez suas assombrações
fossem apenas resultado dela. “Deitado, enrolado, parado, imóvel, eu lia o recado
em cada mancha, em cada dobra, em cada sinal.” (QUEIRÓS, 1995, p.17). O medo
faz parte da natureza humana, seja nos seus anos iniciais ou não, é um sinal
importante do corpo, pois transmite alerta a qualquer situação de perigo. Existem
alguns medos clássicos às crianças, como o medo do escuro, por exemplo. Para o
protagonista do livro não é diferente, junto com o escurecer vinham as novas formas
de ver o mundo que o assustavam muito. “O escuro apertava minha garganta,
roubava meu ar.” (QUEIRÓS, 1995, p.17) enquanto que “o claro me devolvia as
coisas em seus tamanhos verdadeiros. O nariz do monstro era o cabo do guardachuva, o rabo do demônio o cinto do meu avô, o gigante, a capa “Ideal” cinza para
os dias de chuva e frio. ”(QUEIRÓS, 1995, p.18).
O menino tentava, então, se distrair com os escritos de seu avô na parede do
canto da cama. Entretanto, o narrador faz uma reflexão sobre si mesmo que
ultrapassa qualquer definição rasa sobre a infância. “Mas era minha a dificuldade de
acomodar as coisas dentro de mim. Sobrava sempre um pedaço.” (QUEIRÓS, 1995,
p.18). O menino sentia solidão. E nessa solidão eram as palavras de seu avô
escritas na parede que lhe acalmavam.
E sobre as coisas, na filosofia do menino, muitas poderiam ser sabidas e não
vistas e outras vistas e não sabidas. A professora ensinou ao menino estar Deus em
toda parte. O menino não via: “Também não queria ver e padecia com o pecado
cometido negando ver o Onipresente. O demônio ficava contente e o Padre Libério
me benzia.” (QUEIRÓS, 1995, p.22).

2.1.2 Família
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Algumas aproximações entre os conteúdos dos dois livros são evidentes.
Quanto à constituição das famílias dos meninos-narradores, elas se diferenciam de
certa forma nas duas narrativas. No que se refere à figura da mãe, segundo o
próprio Bartolomeu, a lembrança da genitora é muito forte em sua literatura.12 Nos
livros que possuem teor autobiográfico, essa presença se torna constante.
Entretanto, especificamente, nos livros selecionados para esse trabalho, há uma
disparidade na frequência com que a mãe aparece. Em Por Parte de Pai,
narrativaque no título já remete ao masculino, ao pai, ela é menor que em Ler,
Escrever e Fazer Conta de Cabeça.
A primeira informação que se tem da mãe, em Por Parte de Pai, está
relacionada à sua doença e morte. O menino a descreve como longa. “[...] Ela
morreu de uma doença, comprida e gemia no fundo do sonho da gente. Choveu
muito, no dia enterro. Quando chove é porque a alma foi aceita no céu. [...].”
(QUEIRÓS, 1995, p. 31). O que ganha mais destaque é a doença da mãe, que só
aparece em duas passagens. Devido à doença, a mãe já não se movia muito com
dores, passava as noites em claro, controlando os gemidos.
Em Ler, Escrever e Fazer Conta de Cabeça a presença da mãe se torna bem
mais marcante. É nesse livro em que se tem o relato da criança diante da doença e
da perda. Nele, a mãe aparece descrita como uma mulher aplicada aos cuidados
para com os filhos. Causava-lhe vaidade os filhos estarem bem vestidos, com
roupas passadas a ferro de brasas. Por isso, o trabalho não é descrito como
fatigante. A mãe era atenta à higiene e saúde dos filhos, quando carrapatos e
grudavam no menino quando ele corria pelos pastos, matos e brejos, eram retirados,
pela mãe, que depois passava cera do ouvido para não inflamar. O cuidado com as
roupas eram muitos, lavava, passava, engomava, mas não se limitava a eles,
cuidava também da horta da casa “[...] Passava horas podando as mágoas,
enterrando suas tristezas, transplantando suas suspeitas. Depois, com o regador,
ela fazia chover sobre os canteiros, ungindo os brotos. [...]” (Queirós, 1996, p. 73).
Além disso, fazia doces: olho-de-sogra, casadinhos, amor-em-pedaços, baba-demoça, canudinhos, suspiros. E sabia enganar a pobreza, na época em que faltava
comida, a mãe desfiava um pedaço de bacalhau e fazia refogado com chuchu
12

Queirós, Bartolomeu Campos. Memórias da literatura infantil e juvenil. Museu da Pessoa, Belo
Horizonte, 13 de fevereiro de 2009. Entrevista concedida a Thiago Majolo. 03’:36”. Disponível em
<https://www.youtube.com/watch?v=1-z-8O31_qc > Acesso em abril de 2016.
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batidinho. O menino então “[...] Desconfiava que bacalhau tinha gosto de pobreza
[...]” (Queirós, 1996, p. 92)
Em Ler, Escrever e Fazer Conta de Cabeça, o berço da família se tratava de
um balaio grande, pendurado em cordas de bacalhau, no telhado, perto da cozinha
durante o dia. O filho sempre estava ali perto do contato dos familiares em sua
balança, “como em canoa de parque de diversões”. A mãe sempre atenta oferecia o
que tivesse a mão ou em cima do fogão para acalmar a criança, caso ela chorasse.
“Todos que passavam davam um empurrãozinho no berço de bambu, e o menino
não queria outra vida. [...]”. (p.20). Uma metáfora sobre o berço aparece também
em Por Parte de pai onde o berço de caixoteera o lugar onde os filhos ficavam
presos para dar sossego à avó. O menino ficava confuso, porque um menino do
grupo havia lhe dito que educação vinha de berço, logo ele se sentia mal educado
por não haver berço em sua casa.
O menino era ciente do amor e cuidado materno e sabia que seu
comportamento poderia influenciar na forma que esse amor seria manifestado, por
isso ele seguiaobediente para se sentir amado e o amor materno estava expresso
nos cuidados para com ele, e era enxergado nos mínimos detalhes, como um
pedaço de doce a mais, um “vai com Deus” na saída da escola, no pente fino nos
cabelos a procura de piolhos.
Ao falar da doença da mãe, percebe-se a fragilidade em que o menino se
encontra diante da situação. O sofrimento que a mãe sentia refletia em todos, até
mesmo na casa. O gemido era de dor devido às fincadas, pernas cansadas e todos
os sintomas que a doença lhe resultara. O tratamento era de acordo com o que a
época e a cidade poderia ofertar. Por se tratar de uma cidade pequena e de interior,
não se possuía nem sequer os remédios, esses vinham na jardineira que sempre
chegava na praça da estação, trazendo latas de filmes e os remédio que traziam
alívio à mãe. Havia o Dr. Eugênio, dono da farmácia da cidade, que curava as
doenças de todas as famílias, menos a da mãe, era doença que só podia ser tratada
na capital.
Para o tratamento era necessário fazer rádio, do que se tratava o menino não
sabia, pois rádio para ele era para se ouvir telenovelas ou para ouvir os cantores de
sucesso da época. “Eu não sabia do que constava. É que rádio eu só ouvia.
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‘Jerônimo. O heróis do sertão” enchia minha vida de coragem e inveja. ‘O direito de
nascer’13, não gostava. [...] (QUEIRÓS, 1996, p. 33).
O menino [...] “Ansiava ver minha mãe voltando com meu pai da Capital,
curada pelo rádio e amiga do César de Alencar, Marlene, Emilinha Borba, Dalva de
Oliveira e principalmente Francisco Carlos. [...]”. (QUEIRÓS, 1996, p. 34)
A morte é uma decorrência natural do desenvolvimento humano, entretanto,
mesmo ciente disso, o ser humano, seja através de crenças religiosas, seja pela
não-aceitação da mesma, encontra dificuldade de lidar com a perda de alguém
querido. Pouco se sabe do sentimento da criança em relação a tal situação, já que,
como já foi dito, quase sempre as situações vividas pela mesma são apresentadas
ao mundo pelo olhar de um adulto.O olhar da criança diante da perda da mãe
aparece de forma que desperta a sensibilidade do leitor emLer, Escrever e Fazer
Conta de Cabeça. O menino vive essa situação na narrativa, diante desta ele sente
uma tristeza profunda e desilusão diante de como a vida será sem a presença
materna.

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. Olhei no espelho do guarda-roupa, me procurando.
Minha boca estava branca de dor e medo. O silêncio interminável
trazia um andar sereno de todos e gestos feitos só de desculpas.
(QUEIRÓS, 1996, p. 99)

E de fato, a perda da mãe alterou a vida de todos. O menino passaria alguns
dias na casa do avô.14 “[...] Não perguntei o ‘porquê’. Tudo era claro, sem dúvida ou
retorno. Pensei em deitar meu pai em meu colo. [...]” (Queirós, 1996, p. 99).
Percebe-se que o silêncio entre os integrantes da família, também se fez nessa
hora, a criança não manifestou dúvidas, talvez o momento já se mostrasse por
completo e não precisava de mais explicações. Quando de volta, a casa ficou cheia
de silêncio com a ausência da mãe, dando lugar para um novo inquilino: o vazio. Na
escola todos queriam ajudar, como se quisessem acolhê-lo, demostrar carinho por

13

Novela do cubano Félix Caignet , com tradução de Eurico Silva, emitida pela Rádio Nacional do Rio
de Janeiro, foi ao ar em 8 de janeiro de 1951. (AGUIAR, Ronaldo Conde, Almanaque da Rádio
Nacional.
Disponível
em:
<http://dougrascpb.blogspot.com.br/2013/08/radionovela-direito-denascer.html> Acesso em: 25/04/2016. Vê-se citada na obra do autor elementos que coincidem com a
“realidade” de um época, que seria a década de 50 e com os costumes de uma cidade interiorana.
14
Entende-se o livro Por Parte de Pai como continuação desta parte da narrativa, pois nele é
encontrado um menino que perde a mãe e passa a viver com os avós.
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ele. A narrativa encerra após a morte da mãe. O futuro seria imprevisível, causavalhe medo. “[...] O arrependimento de ter comido coração fez arrepiar o meu corpo
inteiro.” (QUEIRÓS, 1996, p. 101).
As figuras paternas que aparecem nas obras selecionadas aparentam-se em
vários aspectos. Em Por Parte de Paio genitor viajava nas estradas noites seguidas,
semanas inteiras, sem pânico arrepios ou lanternas. Embora o pai apareça
comoalguém que gostava de agradar a criança, sujeito de mão-aberta, sempre trazia
pequenos presentes das viagens, há uma passagem específica em que ele aparece
como um homem violento. Batia no menino com cinto de couro, uma surra que não
acabava nunca, pois o pai confundia o seu silêncio com teimosia.
Em Ler, Escrever e Fazer Conta de Cabeça, o pai era um homem de “ideal
pequeno” e de poucas palavras. A pobreza pesava em seus ombros assim como no
da outra narrativa, por isso precisava trabalhar dia e noite, estrada afora, regressado
sempre cansado e lastimoso. Por trabalhar tanto assim, era elogiado pelo patrão Dr.
Jair, que o considerava como o melhor empregado. Capaz de carregar água na
peneira.Sua ausência gerava um vazio na casa, indiciando que era querido e
amado. O menino temia ser filho de criação, assim, como em Por Parte de Pai,
porém no primeiro caso o que lhe afligia era pensar que poderia não ser neto de seu
avô, já em Ler, Escrever e Fazer Conta de Cabeça, o silêncio, comum em ambas
narrativas toma o menino e o medo era não ser filho do pai. “[...] Nunca tive força
para indagar de onde tinha vindo. Onde estava antes. Gostava de ser filho dele e
sofria, ameaçado por outra verdade.” (QUEIRÓS, 1996, p. 33).
O menino-narrador de Por Parte de Pai tivera um galo de estimação que era
cego de um olho, fato que lhe remete ao avô materno, por quem a mãe guardava
grande estima, e que possuía no lugar de um olho, um olho de vidro. O menino
acreditava que a mãe gostaria de seu animal de estimação também, por se
assemelhar ao avô.
O olho de vidro do avô ficou de herança para a mãe, que após a morte da
mesma fica com a família.

[...] Minha mãe deixou o olho de vidro de seu pai. Ela guardava o
olhar fixo com tanto zelo e agora estava sem dono. Minha mãe ia
gostar muito do Jeremias quase tanto gostava de seu pai. Meu avô
morreu por amor e seu corpo foi encontrado dias depois, na hora do
crepúsculo. O olho de vidro indicou uma origem dos restos. Era
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preciso aprender a desamarrar os nós, mesmo não trabalhando na
fábrica de tecidos. (QUEIRÓS, 1995, p. 33).

Importante ressaltar que, na gama dos livros autobiográficos, o autor dedicou
um especificamente para falar desse avô. Em O olho de vidro do meu
avô(2004)encontra-se o mesmo menino curioso com os mistérios que o olho de
vidro de seu avô escondia. A relação entre mãe, menino, avô e o galo Jeremias,
que, como o avô, via o mundo de duas formas: um claro e outro escuro, se torna
explícito quando se tem o contato com as duas obras.
Em Por Parte de Pai, a cegueira de Jeremias é descrita da seguinte forma:
“Seu mundo se dividia em luz e trevas. De um lado o dia, e de outro a noite. Ele
morava num meio-termo e isto me causava pena. Como um olho via a luz, com o
outro via a noite, eternamente.” (QUEIRÓS, 1995, p. 28).
Em O olho de vidro do meu avô, a forma com que o menino descreve a falta
de visão do olho esquerdo do avô se assemelha muito com a descrição do galo
Jeremias:

Meu avô via a vida pela metade, eu cismava, sem fazer meias
perguntas. Tudo para ele se resumia em um meio-mundo. [...]. Com
o olho direito meu avô via o sol, a luz, o futuro, o meio-dia. Com o
olho esquerdo ele via a lua, o escuro, o passado, a meia-noite.
(QUEIRÓS, 2004, p. 5-8).

Lavínia, a avó materna, também aparece em Ler, Escrever e Fazer Conta de
Cabeça com as mesmas características com que aparece em Olho de vidro do meu
avô: no primeiro era uma senhora que só rezava e passava os ternos de linho
branco do avô, que saía às tardes, com bengala, engomado e perfumado, em busca
de um amor clandestino. E no segundo:

Lavínia lavava e enxaguava com um ar de anil para o branco ficar
azulado como o olhar de seu ainda amado. Passava e engomava
como se reconhecesse a China. Soprava as brasas de ferro como se
apagasse as estrelas da noite. Meu avô se vestia e partia com o olho
direito aberto. Sabia onde o amor o aguardava. (QUEIRÓS, 2004, p.
32).

Em relação aos avós paternos, em Ler, Escrever e Fazer Conta de Cabeçao
avô é somente citado em uma passagem que remete a casa do mesmo “Eu me
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lembrava da casa de meu avô e suas paredes cobertas de recados, mas minha
cabeça não sabia combinar.” (QUEIRÓS, 1996, p. 38). Já a avó não aparece.
Ambos têm presença forte em Por Parte de Pai, o avô paterno é a referência
do menino. Sujeito preguiçoso, que não movia uma palha, pai de muitos filhos e
companheiro do menino. O avô escrevia nas paredes da casa, que acabara ficando
bordada de cima a baixo, era o “caderno” dele, e acabou virando o primeiro livro do
menino. Quase não saía de casa, apreciava o mundo pela janela de casa, sempre
surpreso; transformava tudo em palavras na parede.
A avó é descrita como uma mulher dedicada aos serviços domésticos, e que
estava sempre em contato com a comunidade. Mulher religiosa que vivia
debulhando o rosário entre os dedos. Gostava de contar histórias e, se ninguém
quisesse ouvir suas histórias, a avó se punha a cantar. Caiu com a cabeça em cima
do machado, após um derrame.Depois da doença ficou esquecida, desanimada,
parecendo embriagada com chá-de-pouco-caso. Não fazia mais os afazeres
domésticos; deu para trocar as palavras e não parava de fugir de casa.
O irmão mais velho é um personagem que também aparece em ambas as
narrativas, em Por Parte de Paiele dizia ao menino ser seu segundo pai, mas estava
sempre ausente porque já trabalhava viajando para ajudar a família.
Já em Ler, Escrever e Fazer Conta de Cabeça, sua presença é mais
marcante, José era referência para o menino, pois já era quase um homem: usava
calças compridas com bolso atrás e espelhinho redondo, já era muito vaidoso e
ficava namorando o espelho e espremendo espinhas, para depois passar pomada
Minâncora. Já arrepiava no 7 de setembro, na hora da banda tocar.
A pobreza era dividida pelos irmãos, ambos tinham que dividir um sapato só,
usando cada um deles uma vez. José era apaixonado por futebol, porém nunca
pode ter uma bola de couro, seu maior sonho, e nem chuteiras para jogar. Na
cidade, o sonho de qualquer jovem era trabalhar no Banco do Brasil, Dr. Ovídio de
Abreu, morador rico da cidade que possuía influência dentro do Banco do Brasil,
somente aparecia em época de eleições, prometeu emprego para José, porém não
cumpriu, causando indignação no pai dos meninos.
José demostrava cuidado com o irmão mais novo, certa vez o menino
começou a escrever nome feio por onde passava, mas o José vinha corrigindo a
indecência e fazia do palavrão a palavra céu.
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2.1.3 Religiosidade

Uma coisa presente de forma bem marcante nos dois livros é a fé católica, em
ambos aparecem figuras de padres que curam: Padre Libério em Por Parte de Pai,
era só bondade, todos acreditavam nele e beijavam sua mão morena, macia, morna,
com dedos roliços de quem não pegava no pesado; e Padre Eustáquio em Ler,
Escrever e Fazer Conta de Cabeça, que havia virado quase santo depois de falecer
por mordida de carrapato, deixando uma sandália, que a mãe de Mônica ficara e que
todos consideravam santa.
Em ambos a culpa de um pecado original se faz presente também, por isso,
para cura interna dos conflitos do menino, era preciso benzer-se, fazer penitência,
mortificar-se, ou comungar:

[...] Comungava contrito, pedindo perdão pelos pecados ainda por
cometer, pois tudo era mortal ou venial. Do pecado original eu não
podia jamais desfazer. Nasceu comigo antes mesmo de eu saber
que pensava. Eu me confessava e dizia ter feito indecência. O padre
me perguntava quantas vezes e eu ficava mudo. Ele insistia. Eu
inventava um número qualquer para não decepcionar a curiosidade
dele. Saía do confessionário mais pecador e sem saber o que era
indecência. [...] (QUEIRÓS, 1996, p. 22)

Entretanto, o pecado era original, nascera com o menino e não poderia jamais
se desfazer. Ainda assim, a fé na religião era forte, ao ouvir dos vizinhos que a
doença da mãe só poderia ser curada por obra de Deus, o menino recorre à igreja
em busca da cura:

[...] Eu havia escutado dos vizinhos que só por obra de Deus, e não
obra do prefeito, minha mãe ficaria curada. Andei até o 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. 79-80)

Vê-se nas passagens acima a influência de religião católica na formação do
menino-narrador. Por um lado, parece negativa essa influência, já que introduz culpa
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na criança, que nem mesmo compreende bem o que vem a ser pecado. Por outro, a
fé ajuda a ter esperança na recuperação da mãe, no entanto, a fé não funciona e o
menino espera a hora certa do milagre.

2.1.4 Entre o galo e os gatos: a maldade que está em todos

Diante

do

narrador

memorialista

insinuam-se

estreitos

limites

da

subjetividade, que o impendem de sair de si mesmo para se compreender e julgar,
ainda que se encontre, nestes textos analisados, um autor adulto que volta a sua
infância por meio da memória, reinventando-a em literatura. Nestes livros,
osmeninos-narradores conseguem

visualizar com

facilidade a

exterioridade

daqueles que os cercam, mas não adentram seus interiores. O narrador de Por
Parte de Pai e Ler, Escrever e Fazer Conta de Cabeça não tem acesso, por
exemplo, à interioridade dos outros personagens, e, na limitação de um saber de
criança, infantil, preenche livremente a caracterização desses com o registro dos
sentimentos observáveis e com deduções, não havendo neutralidade em tal
descrição.
Em Por Parte de Pai, mesmo diante de tanto amor e admiração pelos avós, o
menino não os descreve como detentores de apenas de virtudes e de boas
qualidades. Não há idealização dos familiares. Tal descrição ideal está ligada, nas
obras, apenas a duas figuras femininas, sobretudo em Ler, Escrever e Fazer Conta
de Cabeça, em que inicialmente é a mãe que emana sem defeitos e depois é a
professora Maria Campos a personagem idealizada. Já a postura em relação aos
avós é realista, descrevendo virtudes mas também apresentando algumas ações
condenáveis, aos olhos da criança que os recrimina, principalmente no que se refere
ao tratamento de alguns animais: o galo Jeremias, que por ação de sua avó acabou
na panela, e os gatos, admirados pelo menino-narrador e odiados pelo avô. Tais
percepções críticas revelam que a complexidade das relações humanas também faz
parte do universo infantil, que percebe tanto a bondade quanto a perversidade que
se encerra nos seres humanos.
O menino-narrador admirava os gatos por sua beleza, elegância e cuidado
com o mundo e se sentia triste pelo fato de os felinos não poderem definitivamente
fazer parte da família do avô. O avô nutria um grande ódio pelos gatos, o que
parecia inexplicável aos olhosdo neto.
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Levanta-se aqui uma possível associação religiosa, considerando-se a forte
representação católica nas narrativas e na construção cultural das personagens.
Talvez a perseguição da Igreja Católica na Santa Inquisição com os gatos explique a
cultura de preconceito com os felinos que os associa às trevas, principalmente os de
cor preta15. De resto, a fé cristã é bem determinante na construção psicológica da
maioria dos personagens das obras, inclusive na do próprio narrador.
O problema é que o avô sabia “enfeitiçar” os gatos piscando os olhos dentro
de seus olhos, fazendo com que eles perdessem o medo e se entregassem em
carinho sem saber do ódio guardado naquele que planejava suas mortes friamente.

Não entendia de onde meu avô buscava tanta raiva dos gatos. Seu
prazer era matá-los e fazia isso de maneira pensada e especial.
Primeiro ele piscava e os gatos se desmanchavam em ternura.
Depois prendia os gatos dentro de um saco e amarrava com embirra
de bananeira e deixava no chão debaixo da janela que se abria para
a horta. Debruçado na janela, sem falar “tem dó de nós”, senhor
Queiróz ia jogando grandes pedras e tijolos sobre o saco de gatos.
Aos poucos, entre miados, o saco ia se transformando em vermelho
e os gatos gemiam até morrer as sete vidas. Eu cobria os ouvidos,
sumia pelo cafezal, sem pavor de cobras ou calangos e só voltava
depois de bem acostumado com a dor. (QUEIRÓS, 1995, p. 46-47).

O avô, que atraía os gatos com promessas de carinho, os matava em
seguida, com requintes de crueldade. Na concepção infantil, vida de gato não se
resumia a uma, mas a sete, o que tornava mais angustiante o sacríficio dos felinos.
Diante de tal situação, o menino se via confuso, como poderia aquele que ele tanto
amava - e que o amava também - ser capaz de tanta crueldade? À noite, após tais
acontecimentos controversos que evidenciavam a maldade do avô, pareciam se
tornar ainda mais complexosos seus sentimentos pelo mesmo. Como se o menino
não quisesse esquecer que ali estava o homem por quem ele guardava tão grande
amor, tentava se aproximar, ficar mais perto. No entanto, mesmo na cena em que se
retrata o cuidado do avô por ele, a imagem ressaltada associa-o ao sangue: é o
reflexo do cigarro do avô fazendo o rosto ficar vermelho, retornando ao menino o
sangue dos gatos.

De noite, para vencer o pavor de meu avô em certas horas, eu me
assentava perto dele, enquanto cortava o fumo e a palha com olhar
15

FOLLAIN, Martha. Os gatos na Idade Média [201?]. Disponível em:
<http://www.floraisecia.com.br/detalhe_artigo.php?id_artigo=297>. Acesso em: 20 de abril de 2016.
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descansado. Eu piscava e ele punha mais uma colher de leite com
farinha na minha boca. Vinha, então, uma vontade de lhe contar a
história do gato de botas. Mas para um homem que não mais saía de
casa, “sete léguas” era muito mundo. Ele ia até a cozinha, pegava
um tição, acendia o cigarro, e seu rosto perto do fogo ficava
vermelho como o sangue dos gatos. (QUEIRÓS, 1995, p. 46-47)

Outro momento relacionado ao anterior também se tornou marcante na
infância do menino em Por Parte de Pai. Um fato mexeu com a cidade, que era toda
crendices. Era a notícia de um eclipse. A ocultação do Sol pela interposição da Lua
vinha como se fosse o final dos tempos. Todos mudaram seus hábitos, passaram a
rezar, fazer promessas e penitências. A notícia mexeu até com o avô do menino a
ponto de fazê-lo retirar do seu guarda roupa o terno preto que tinha guardado para
seu fim. Joaquim ficou com olhar pesaroso, talvez pedindo perdão aos gatos, refletiu
o menino. Mas, não foi o obscurecimento da Lua que marcou a memória do narrador
e sim o obscurecimento moral que levou à morte de outro personagem animal, o
galo Jeremias.
No Antigo Testamento, da Bíblia, se encontra um livro que recebe o nome do
profeta Jeremias. No relato bíblico, Jeremias foi um profeta que viveu para ser
testemunha das invasões babilônicas de Judá, que resultariam na destruição de
Jerusalém e do templo. Jeremias foi chamado a profetizar à nação durante os
últimos anos de sua queda, por isso a narrativa de seu livro é cheia de prenúncios
sombrios. O profeta foi enviado para mostrar os pecados do povo e mostrar que,
caso eles não se arrependessem, seriam destruídos. A exatidão de suas predições
era tão grande que seus compatriotas sentiam que, de algum modo, ele era
responsável pelos acontecimentos, perseguindo-o como se fosse um traidor. Diante
da vida difícil cheia de perseguições, Jeremias chega a duvidar do próprio Deus. Ao
máximo de sua angústia, acredita que Jeová o enganou: o seduziu para ser profeta
e o dominou, para depois abandoná-lo, quando todos queriam sua queda, inclusive
seus amigos. Em Jr 20:14-18, usando imagens fortes, Jeremias amaldiçoa seu
próprio nascimento:

Maldito o dia em que eu nasci! [...] Maldito o homem que deu a meu
pai a boa nova: Nasceu-te um filho homem! [...] porque ele não me
matou desde o seio materno, para que minha mãe fosse para mim o
meu sepulcro e suas entranhas estivessem grávidas para sempre.
Por que saí do seio materno para ver trabalhos e penas e terminar os
meus dias na vergonha?

51

Enquanto o profeta Jeremias via através de seus próprios olhos as predições
de destruição, o Jeremias da narrativa Por Parte de Pai, que se tratava de um galo
que enxergava com um olho só, via o mundo pela metade, dividido em duas
condições: a de quem vê e a de quem não vê. Cego de um olho, segundo a
interpretação do menino-narrador, o galo Jeremias tinha a possibilidade de viver em
dois mundos:

Seu mundo dividia em luz e trevas. De um lado dia, e de outro a
noite. Ele morava num meio-termo e isto me causava pensa. [...] Um
olho era presente, o outro castigo. (QUEIRÓS, 1995, p. 28).

O menino se afeiçoara ao galo. Sua relação com a ave dispensava palavras
para expressar tão grande amor: “Desse amor que a gente aperta o amado para
contentar o coração, sem se descuidar para não matar de amor” (QUEIRÓS, 1995,
p. 29). E o galo Jeremias sabia o quanto era amado, por isso nunca fugia do dono,
ao contrário, sempre o acompanhava onde quer que ele fosse. O galo gozava de
privilégios que os galos não possuíam dentro do galinheiro, circulava por lugares
que os outros não circulavam, sobretudo no colo do menino, que lhe afagava por
horas e horas.
Assim como o personagem bíblico acredita ser seduzido para depois ser
abandonado e perseguido pelos seus próprios amigos, o galo Jeremias, sob o
anúncio, feito por rádio, de uma “manhã que seria invadida pela noite”, foi morto sem
dó nem piedade pela avó Maria, que o levou para a panela. “Matou daquele jeito,
pisando nas asas e nos pés, despenando um pedaço do pescoço, batendo com o
lado da faca antes de cortar e aparando o sangue em tigela de louça. Meu corpo
doeu junto.” (QUEIRÓS, 1995, p. 29).
Para o menino, vinha a tristeza e o sentimento de raiva diante do feito da avó,
pois para que matar o galo em um dia em que a morte poderia matar a todos (já que
se avizinhava um eclipse e que por ele se temia o fim-do-mundo)? Ele se revoltou
diante da covardia que fizeram com Jeremias. O galo confiava em seus donos e por
certo não correu, possibilitando ao avô atacá-lo pelo lado cego dele, de surpresa.
Seduzido, para então ser degolado. No entanto, mesmo revoltado, o menino não
manifestou seus sentimentos e simplesmente fingiu uma dor de barriga para não
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precisar almoçar e nem, assim, comer o amigo morto: “Meu coração não dava conta,
sem chorar, de mastigar um amor com angu e quiabo ” (QUEIRÓS, 1995, p. 29).
O fato foi que o mundo só acabou para o Jeremias, todo o resto continuou em
seu lugar, e ele se sentia como o único que fora castigado pelo eclipse.
Assim, mesmo que o amor se fizesse presente no convívio familiar dos avós
com o neto, a falta dele também se manifestava em algumas situações. A maldade
humana também fora matéria de vivência e de registro na narrativa e nas histórias
do menino-personagem. O menino amava seus avós, também era capaz de
questionar o caráter dos mesmos, chegando mesmo a duvidar da bondade deles:
“Pensei ser a bondade dos meus avós, uma coisa inventada por mim, por
necessidade de gostar.” (QUEIRÓS, 1995, p. 29). Ou quem sabe o menino quisesse
ser grato aos avós, tal como o pai lhe ensinara em Ler, Escrever e Fazer Conta de
Cabeça. Perdoa-lhes principalmente pelo medo de ser desamado, uma das maiores
inquietações de sua vida infantil.

2.2.5 Trilogias mágicas e religiosas

O número três é simbólico para algumas culturas, sendo a ele atribuído um
caráter mágico associado a boas coisas. Em Por Parte de Pai, o número três
aparece de forma bem representativa. Três são os personagens que mais se
destacam: o próprio menino narrador, o avô e a avó. Deve-se levar em consideração
que nas narrativas escolhidas, a tradição cristã aparece com bastante destaque e o
menino-narrado vê-se imerso na fé católica. Cercada por rezas, santos e crendices,
a linguagem utilizada na construção do texto é cheia de simbologia que rementem
ao cristianismo. Por isso, cabe ressaltar a importância simbólica do numeral três em
tal cultura. O número três está relacionado diretamente à Santíssima Trindade, base
e fundamento religioso da fé católica, na concepção de um deus único dividido em
três partes: o Deus Pai, o Filho Jesus e o Espírito Santo. A família sagrada é
também composta por três membros: José, Maria e Jesus, assim como a família do
narrador (embora esta não fosse composta pelos genitores diretos).

O três é um número fundamental universalmente. Exprime uma
ordem intelectual e espiritual, em Deus, no cosmo ou no homem.
Sintetiza a trindade do ser vivo ou resulta da conjunção de 1 e de 2,
produzido, neste caso, da União do Céu e da Terra. [...] O três, de
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acordo com os chineses, é um número perfeito (tch’eng), a
expressão da totalidade, da conclusão: nada lhe pode ser
acrescentado. É a conclusão da manifestação: o homem, o filho do
Céu e da Terra, completa a Grande Tríade. Para os cristãos é,
inclusive, a perfeição da Unidade divina: Deus é Um em três
pessoas. (CHEVALIER, 1990, p. 899)

Mesmo que a avó receba importante destaque na obra, a narrativa é
masculina desde o título do livro. Por parte de pai remete à relação de proximidade
que o menino possuía com o seu avô por parte de pai. O avô é o modelo de
masculinidade determinante na educação do neto. Talvez nessa família a
Santíssima Trindade pudesse ser representada em cada um dos personagens. O
Pai representado pelo avô, que possuía poderes em relação à formação do menino,
o Filho, pelo seu próprio pai, e o Espírito Santo por ele mesmo, o menino que
percebia o mundo (e depois o narrava). Neste sentido, ressalta-se que o Espírito
Santo é considerado como uma pessoa, mas como uma força divina, parte
constitutiva do deus, expressa como o seu poder, sua inspiração, sua força ativa.
Aproxima-se, assim, do próprio menino que narra e recria, na literatura, a vida, pela
arte.
Outro evento da narrativa em que o número três se apresenta pode associarse à ideia de um portal mágico de entrada e de saída da casa do avô: os três
degraus que existiam na frente da casa, caminho necessário para quem nela
entrasse ou saísse. Utilizado magicamente pelo menino-narrador, os três degraus
eram associados por ele à Santíssima Trindade. E ele os apelida de Pai, Filho e
Espírito Santo, servindo-se deste recurso para buscar proteção na saída e na
cegada em casa: “Cada vez, ao sair ou entrar, eu pensava na Santíssima Trindade.”
(QUEIRÓS, 1995, p. 8). A brincadeira infantil revela quão forte era a influência da
religião católica e de seu ensino (catecismo). Isso não apenas na vida do menino,
mas também na comunidade local.
Ao se estudar a base educacional do Brasil, percebe-se que educação e
religião sempre estiverem fortemente ligadas em nossa cultura. No período colonial
brasileiro, a educação jesuítica foi a que acabou recebendo maior destaque devido à
associação entre a Igreja Católica e a Coroa Portuguesa. Para Mattos (2000, p. 15),
“fazer parte do Império [Português] significava tornar-se católico através do batismo”.
O próprio sentido da colonização do território - hoje - brasileiro trouxe, em sua
constituição, a associação entre a fé e o reino portugueses, em seus projetos de
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expansão. Compreende-se a vinda jesuítica como um projeto de ordem missionária,
educativa e política. A educação foi utilizada, desta forma, como meio de submissão
e de domínio político. Esses interesses moveram a ação educativa dos padres, que
desejavam ainda evangelizar os colonizados.
O governo de um país como Portugal, ‘que se exauria em tentativas
coloniais desproporcionadas com seus recursos em homens e meios
materiais’, tendia forçosamente a concentrar todo seu pensamento e
todos os seus esforços na exploração e defesa das colônias: a
educação não lhe interessava senão como meio de submissão e de
domínio político, que mais facilmente se podia alcançar pela
propagação da fé, com autoridade da Igreja e os freios da religião.
(AZEVEDO, 1996, p. 516)

Outra trilogia presente no livro por Parte do Pai refere-se às três irmãs que
viviam em frente à casa do avô do menino-narrador. Eram elas: Fé, Esperança e
Caridade. Viviam sós, por nunca haverem encontrado três rapazes gêmeos para
namorarem e se casarem.
Novamente aqui há uma associação à moralidade católica, já que a fé, a
esperança e a caridade são consideradas pela tradição católica, segundo o
Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, as três maiores virtudes teologais. Elas
são infundidas no homem com a graça santificante, tornando-os capazes de viver
em relação com a Trindade e fundamentam e animam o agir moral do cristão. No
excerto bíblico 1ª Coríntios 13:13, encontra-se a seguinte citação: “Agora, pois,
permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o
amor".Deve-se levar em consideração o fato de que, no lugar da palavra traduzida
amor poder-se-ia usar o vocábulo caridade (as traduções bíblicas foram
sucessivamente alterando alguns teores semânticos, a depender do tradutor e do
contexto da tradução). Embora o texto bíblico dê maior ênfase à caridade, no caso
das trigêmeas narradas em Por Parte de Pai, a esperança é a virtude mais
importante. “Viver sem esperança é como ter casa sem janela”. (QUEIRÓS, 1995, p.
23), escreveu o avô. No entanto, apesar do ditado popular dizer que a esperança é a
última que morre, no caso das três irmãs da narrativa, foi Esperança a primeira a
morrer. Em seguida a sua morte, suas irmãs - Fé e Caridade -, ao perderem a
Esperança, nunca mais abriram a janela. Novamente metáforas associadas ao
número três e à moralidade religiosa se apresentam na estrutura das narrativas com
destaque.
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2.1.5 Oralidade e escrita, representações de gênero e influência católica

Os avós do menino-narrador de Por Parte de Pai se amavam muito. Ambos,
quando mais jovens, trabalharam na fábrica de tecidos da cidade e para poderem
dormir e acordar juntos escolheram o mesmo turno de trabalho. Por isso, como diz o
narrador, não tiveram muito “embaraço” na relação conjugal. O que poderia se dar
com facilidade pela imensa quantidade de fios de uma fábrica de tecidos, ou em um
casamento que não houvesse companheirismo.
Além da boa relação que mantinham entre si, os avós pareciam ter tido uma
relação amorosa com seus filhos. Eles haviam perdido um filho com pouca idade. E
como lembrança da criança, ficou guardado o retrato do anjinho no caixão junto com
um embrulho do cabelo dele.
O avô Joaquim era um sujeito que vivia na janela da Rua da Paciência a
observar todos que passavam. Acreditava que sabia decifrar sonhos e por certo
sabia mesmo, já que certo dia a avó disse ter sonhado com um bicho e sem se
lembrar de qual, o avô a chamou de vaca, momento em que um cambista bate à
porta e oferece uma tira de vaca que o avô compra inteira sem vacilar. Ele acaba
ganhando na loteria o que lhe garantiu uma vida confortável numa casa adquirida
com muitas janelas e porta que abriam direto para rua.
Vivia este avô “sem mover uma palha”. O narrador não o julga por isso, pelo
contrário, a criança era alvo de inveja de outros meninos, por ter um avô “assim
calmo e sem nãos” e diz que sempre pensou nas palavras preguiça (aversão ao
trabalho, lentidão, moleza) e paciência (virtude que consiste em suportar dores,
incômodos, infortúnios sem queixas, com resignação, conformismo) como sendo da
mesma família, ou melhor, da família dele, que estava situada em uma rua
justamente com esse nome (Rua da Paciência). Joaquim era um homem com a
paciência de Jó, afirmava a vizinhança: "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.” (QUEIRÓS, 1995, p.9). Novamente aqui se
apresentam virtudes e defeitos numa mesma personagem.
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Enquanto a preguiça é considerada como dos setes pecados capitais, a
paciência é citada no poema épico Psychomachia, escrito por Prudêncio16, como
uma das sete virtudes. Alegava-se que a prática dessas virtudes protegeria a pessoa
contra as tentações dos sete pecados capitais com cada um tendo sua respectiva
contraparte. A paciência se opõe à ira, trata-se da virtude daquele que possui
serenidade, calma, paz, que resiste a o que é quase insuportável. Características
atribuídas ao avô do menino.
O avô Joaquim era muito brincalhão e possuía olhar de criança para algumas
coisas da vida, era um verdadeiro observador. A sua vida era olhar o mundo através
das janelas de sua casa. “Uma coisa que meu avô sabia fazer: olhar. Passava horas
reparando o mundo. Às vezes encarava um ponto vazio e só desgrudava quando
transformava tudo em palavras nas paredes.” (QUEIRÓS, 1995, p.25), e ainda
Um curioso hábito que Joaquim possuía era escrever nas paredes da
casa todos os acontecimentos da cidade. Com o capricho de quem
tinha uma relação de respeito e admiração com a escrita. Por isso
não era com qualquer letra esse registro, era com uma letra
desenhada, letra de certidão de nascimento. Letra farta, cheia de
dois efes, dois emes, dois pês. (QUEIRÓS, 1995, p.8).

A casa, cenário principal da narrativa, era para o avô uma espécie de diário
coletivo: “As paredes eram o caderno do meu avô. Cada quarto, cada sala, cada
cômodo, uma página” (QUEIRÓS, 1995, p.11). Ao mesmo tempo, para o neto
tornou-se um livro de histórias: “Enquanto ele escrevia, eu inventava histórias sobre
cada pedaço da parede. A casa do meu avô foi meu primeiro livro.” (QUEIRÓS,
1995, p.12).
Aqui, destaca-se a questão entre escrita e oralidade, considerando-se as
associações que podem ser estabelecidas entre o avô (que escreve) e a avó (que
conta histórias oralmente). Como forma de selecionar o que o menino poderia ler,
nos escritos das paredes da casa, o avô estabelecia hierarquias pelas alturas em
que escrevia, para não expor as crianças a qualquer tipo de conversa. Assim, na
casa havia uma classificação etária dividida por tamanho do leitor: “Para cada
notícia escolhia um canto. Conversa mais indecente, ele escrevia bem no alto. Era
preciso ser grande para ler, ou aproveitar quando não tinha ninguém em casa”.
16

PRUDÊNCIO, Aurélio. Psychomachia. 405. Disponível em:
<http://www.thelatinlibrary.com/prudentius/prud.psycho.shtml> Acesso em: 20 de abril de 2016.
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(QUEIRÓS, 1995, p.11). O que parecia ser bem difícil de acontecer, visto que a vida
do avô era praticamente dentro de casa e durante toda a narrativa poucas são as
vezes que ele sai. De qualquer forma, o menino executava várias atividades com
seu avô, e se sentia feliz quando a avó dizia estar ele grudado no Joaquim feito
unha e carne.
A avó Maria é a personagem feminina que recebe destaque nesta obra.
Mulher trabalhadeira que tomava conta de tudo sozinha. Tivera muitos filhos e criara
todos com o leite de seu peito. A avó aparece como uma mulher detentora de vários
poderes. Era ela que podia fazer contato com os mortos, como fazia com a alma de
Maria Turum, e tinha o poder, ainda, de alimentar e de curar: “Das gemas, minha vó
batia gemadas com canela e nos servia quente para suar as gripes e resfriados.”
(QUEIRÓS, 1995, p.14).
A avó Maria se chateava com a preguiça do marido, que nunca mais “movera
uma palha” depois de ter ganhado na loteria: “a preguiça tomou conta dele – dizia
minha avó, despeitada pela saúde de ferro do marido. Ela bendizia, ainda, que o
Joaquim ia gastar mais de um mês pra morrer de repente.” (QUEIRÓS, 1995, p.9).
Era uma mulher ativa e ao contrário do avô gostava muito de sair de casa. Gostava
de viajar e levava o marido junto. “Ele jogava a culpa nela, dizendo que a Maria só
parava dentro de um trem andando” (QUEIRÓS, 1995, p.25).
Ela estava sempre em contato com todos da comunidade, era uma mulher
voltada para o coletivo. E era uma mulher de histórias orais.

Minha avó estava sempre pagando uma visita, trocando uma receita,
devolvendo um copo de açúcar, rezando uma novena, ajudando um
doente, num entra-e sai sem fim. Maria parece ter comido canela de
cachorro, comentava meu avô. (QUEIRÓS, 1995, p.26).

Zumthor (2007), no livro Performance, Recepção, Leitura se concentra na
oralidade com foco nos efeitos da presença, ambiente e corpo em ação. Para o
autor, a poesia oral abrange as mais variadas manifestações artísticas que têm a
voz como matéria-prima. Assim, performance é, para Zumthor (2007), um momento
de recepção, o ato de comunicação poética que requer a presença corporal tanto de
um intérprete quanto de um ouvinte envolvidos em um contexto situacional do qual
todos elementos – visuais, auditivos e táteis – se lançam à percepção sensorial em
um ato de teatralidade considerado para além do gênero artístico dramático.
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“Qualquer que seja a maneira pela qual somos levados a pensar a noção de
performance, encontraremos sempre um elemento irredutível: a idéia da presença
de um corpo”. (ZUMTHOR, 2007, p.38). Assim se davam as histórias contadas por
Maria. Entre a comunidade, ou netos, mas sempre com a voz como suporte, e com a
ideia de todos presentes.
Zumthor (2007) questiona, ainda, a grande quantidade de trabalhos que se
voltam apenas para o que é escrito, deixando de lado a obra performalizada. Ao
trazer a voz e a oralidade para dentro da escrita, o autor oferece ao âmbito literário
novas perspectivas de leitura e análise. Para Zumthor (2007), o texto é muito mais
que seu suporte verbal ou vocal, mas tudo o que o cerca. Há, então, uma forte
diferença entre a performance da simples leitura individual. O índice mais alto de
diferenciação é sem dúvida a intensidade da presença do corpo, que na leitura
individual fica quase que imóvel. Tratando-se da performance, deve-se considerar
que é o corpo que estuda a obra, pois é o corpo que entende o ritmo, a melodia,
linguagem e gestos. Além disso, a performance permite uma recepção coletiva o
que a difere da leitura que vem tornando-se individual e silenciosa.
Comparando a situação da oralidade e leitura, Zumthor (2007) faz algumas
aproximações: a “recepção” na primeira se faz pela audição ligada também à visão.
Transmissão e recepção são um ato único, de co-presença, gerando o prazer. Na
situação de leitura, a primeira “transmissão” é feita por manuscrito ou impresso
pronto para ser recebido pela leitura, que é uma visão. A obra oral é “conservada”
pela memória que implica “reiteração”, enquanto que a escrita tem como suporte de
“conservação” o livro.
Performance designa um ato de comunicação como tal; refere-se a
um momento tomado como presente. A palavra significa a presença
concreta de participantes implicados nesse ato de maneira imediata.
Nesse sentido, não é falso dizer que a performance existe fora da
duração. Ela atualiza virtualidades mais ou menos numerosas,
sentidas com maior ou menor clareza. A performance é então um
momento de recepção: momento privilegiado, em que um enunciado
é realmente recebido. (ZUMTHOR, 2007, p. 50).

Para Zumthor (2007), a interpretação fica a critério daquele que está como
espectador/ouvinte, já que a intenção daquele que conta, àquele que relata é tornar
sensível o ouvinte mediante o ato primeiro, a ação de interpretar é uma janela aberta
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para inúmeras vertentes fluírem e se unirem à raiz/relato principal. /relato principal,
ou não, nem sempre.
Assim como a oralidade, no campo da literatura a mulher sofreu um histórico
processo de exclusão. Basta analisar o cânone literário, principalmente antes do
século XX para se comprovar tal afirmativa. Este fato está estritamente ligado a
questão da mulher ter tido acesso à escrita tardiamente. No entanto, sempre foi
comum, principalmente em sociedades matriarcais, a mulher ser detentora de
saberes que se transmitiam pela oralidade. A oralidade foi desprezada da história,
pois para a mesma estava o critério de objetividade que exigia uma compilação de
documentos. Como as mulheres que sempre estiveram voltadas para a cultura oral,
acabam por ser duplamente excluídas. Assim, as mulheres não estão registradas na
história oficial17.
O procedimento narrativo na descrição dos avós se torna importante quanto
aos rumos da interpretação da relação de valor que é atribuído ao feminino e ao
masculino na história, que se relacionam, respectivamente, à oralidade e à escrita.A
escrita aparece como lugar de destaque na narrativa. Para o menino “leitura era
coisa séria e escrever, mais ainda. Escrever era não apagar nunca mais.”
(QUEIRÓS, 1995, p.14). Havia também a valorização do personagem do avô, que
era o homem que escrevia para não apagar nunca mais.
Na sociedade ocidental atual a escrita é bem valorizada. Profissões voltadas
às letras são as que possuem maior prestígio social, enquanto que o serviço braçal
é desvalorizado. Entretanto nem sempre se apreciou tanto o ato de escrever.
A escrita sempre foi tida como derivada da fala, desde Aristóteles e Platão ela
é assim considerada. Platão afirmava que ao usar a escrita se prejudicaria a
memória, tornando os homens, assim, esquecidos, e Aristóteles dizia que a escrita é
o afastamento da verdade, já que os sons emitidos pela voz é que são os símbolos
dos estados da alma. Vale lembrar que, na Antiguidade, o retrato de uma educação,
como se encontra na República, a criança deveria desde cedo ler Homero, mas, ler,
sobretudo, para memorizar e recitar. Os textos escritos, mesmo as composições
individuais, como por exemplo, os discursos dos oradores, visavam a divulgação
oral. Eram escritos, mas para a memorização e apresentação pública. Assim, a
sociedade grega dependia fortemente da apresentação pública ao vivo.

17

DEL PRIORE, Mary. História das Mulheres no Brasil. São Paulo: Editora Contexto, 2000.
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Daí, talvez, se origine a desconfiança de Platão em relação ao uso da escrita,
como é encontrada no seu diálogo Fedro. No texto se encontra a ideia que é através
de uma experiência vital que se deve inscrever o conhecimento filosófico na alma do
aluno e critica fortemente a escrita comparando-a com a pintura, pois ambas não
são capazes de se esclarecer nem de se defender:

E, na verdade, os seres engendrados por esta última [a pintura]
passam por seres vivos; mas, se se lhes faz alguma questão, cheios
de dignidade, eles se calam! O mesmo também acontece com os
escritos: acreditar-se-ia que o pensamento anima o que eles dizem;
mas, se se lhes dirige a palavra com a intenção de se esclarecer
sobre um de seus dizeres, é uma única coisa que eles se satisfazem
em expressar, sempre a mesma! Outra coisa, quando foi escrito
definitivamente, cada discurso vai deslocar-se a torto e a direito,
indiferentemente, junto daqueles que nele se reconhecem e,
paralelamente, junto daqueles que não têm com ele nenhuma
relação, e ele não sabe quais são aqueles a quem precisamente
deve ou não se dirigir. Que, por outro lado, elevam-se a seu respeito
vozes discordantes e que ele seja injustamente desdenhado, ele tem
sempre necessidade da assistência de seu criador: ele sozinho, de
fato, não é capaz nem de se defender nem de socorrer. (PLATÃO,
1973)

Portanto, em Platão o discurso oral ultrapassa o escrito na sua qualidade e
pela força de rigor, pois ele se escreve na alma do homem que aprende e é capaz
de se defender sozinho, sabendo diante de quem falar ou se calar. Para Platão não
se está garantida a transmissão do conhecimento somente pelo fato dele estar
escrito (PLATÃO, 1973).
No livro a Domesticação do pensamento selvagem, Jack Goodoy (1988)
apresenta como as formas de pensamento mudaram historicamente. É certo que a
maior parte dos estudos sempre se baseou em conceitos dicotômicos entre o “nós” e
o “ele”, tendendo-se a valorizar o “nosso” tipo de sociedade ao se relacionar opostos
do tipo: “avançado/domesticado”, “domesticado/selvagem”. Goodoy (1988) tenta
uma diferente análise das modificações que afetaram o pensamento humano, que
abandone essas dicotomias etnocêntricas, procurando critérios mais específicos
para as diferenças.
Segundo o autor, qualquer alteração no sistema de comunicação humana,
influencia diretamente em seu conteúdo também, ainda que não se possa reduzir a
mensagem ao meio material de transmissão. Assim, com a redução da fala às
formas escritas, não poderia ser diferente.
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A introdução da escrita teve uma grande influência na política, na religião e na
economia. Mas, também influenciou no domínio cognitivo. A lógica - a “nossa
lógica”, no sentido restrito de um instrumento de procedimentos analíticos – se
parece como uma função de escrita, visto que foi a fixação da fala que permitiu ao
homem separar claramente as palavras, manipular sua ordem e desenvolver formas
silogísticas de raciocínio.
Nas paredes do avô era possível ver o retrato dessa cidadezinha pequena em
que se vivia em comunidade, em que os acontecimentos eram divididos por todos os
moradores, os costumes de um tempo ficam registrados em cada cômodo da casa.
As temáticas parecem comuns às cidades interioranas, “causos” que se repetem em
algumas regiões do país. Como milagres, moças que se apaixonam por padres etc.
As relações de gênero eram bem demarcadas.
As representações do feminino e do masculino pareciam ser bem definidas no
contexto da narrativa, mesmo com contrapontos: aparece a história de um sujeito
híbrido (que não se sabe se é transgênero ou intersexual), mas o seu registro era
história de se colocar no alto da parede, longe dos olhares infantis, como se essas
formas de ser não fossem assunto para criança.
Contava caso de trapezista de circo desrespeitando moça assanhada
de família; caso de virgem da pia união das filhas de Maria,
apaixonada pelo padre missionário visitador da cidade, convertendo
almas pecadoras. Até milagre como o da imagem de Sant’Ana,
chorando e lágrimas curando verrugas, na capela do Senhor Bom
Jesus, da rua da Paciência, estava registrado. Ficou escrita, pude ler
mais tarde, a história de Milicão – figura alta, mistura de homem e
mulher, com seio e barba. Ia à missa todo dia, comungava e só
calçava sapatos velhos de verniz e elástico, do vigário. (QUEIRÓS,
1995, p.13-14).

O contato com Milicão era problematizado, como se evidencia na passagem
em que Milicão pede um serrote emprestado a Joaquim e esse se nega a emprestar
diante da justificativa de que o serrote estava cheio de dentes. Ressalte-se o fato de
que há uma interdição popular do uso de instrumentos supostamente masculinos por
mulheres (homens não costumam emprestar serrotes ou facões, por exemplo, para
as mulheres, na superstição de que tal uso estragaria o instrumento). Milicão vai
embora, mas depois volta e afirma que serrote tem dentes mesmo. Como Milicão era
tanto homem quanto mulher, a história fica por isso mesmo. E revela como a
comunidade discriminava o diferente, ainda que com ele convivesse.
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A fé religiosa, especificamente católica, tem presença bem marcante na
narrativa e na formação moral da criança. Numa comunidade remota, situada no
interior de Minas Gerais, as práticas curativas se aproximavam da fé. E um dos
representantes dessa era o Padre Libério, de grande importância na comunidade,
realizando benzimentos, rezas e outras curas em que se associava o pensamento
mágico-religioso às práticas corporais.

Padre Libério visitava as cidades, as fazendas, os sítios, benzendo
cobras, escorpiões, bicheira de gado, erisipela. Benzia correição de
formigas e menino de solitária, lombriga grande perigosa. Os ovos
dela subia para cabeça, causando loucura. O Chico meu primo,
tinha. Era uma reza embolada, uns respingos de água benta e sumia
cascavel, secava bicheira, fechada ferida, menos os bichos da Maria
Turum. (QUEIRÓS, 1995, p.15).

Até mesmo a avó que possuía tantos poderes, inclusive o de falar com os
mortos, acreditava nele e em suas interpretações sobre a saúde. O catolicismo faz
parte do mundo da criança e, diante de qualquer situação não explicada, entrava a
fé, fosse ela nos fundamentos da igreja ou baseada nas crenças populares. Ou até
mesmo as dúvidas sobre filiação, comum aos anos iniciais das pessoas, são vistas
como problemas com o sobrenatural que somente podem se solucionar
espiritualmente.

Um dia o Padre Libério me benzeu. Eu andava escutando barulhos
fora de hora, vendo vultos vestidos de branco no quintal. Só podia
ser o demônio me atentando, dizia minha avó. Na época cismei não
ser filho do meu pai. Meu avô sabia da minha aflição e afirmava que
meu pai era o meu pai. Sempre vivi com alguma coisa me
atordoando, ameaçando, procurando explicação, interrogando
rumos. Tinha mesmo era de me benzer, fazer penitência, me
mortificar. (QUEIRÓS, 1995, p.16 e 17).

A visão que apresenta a mulher como aquela que garante o funcionamento da
casa, sendo a única responsável pelos afazeres domésticos, é forte nas narrativas,
seja ela na imagem da avó em Por Parte de Pai, ou na imagem da mãe em Ler,
Escrever, Fazer Conta de Cabeça. Ressalta-se que depois de acometimentos de
doenças, estas personagens ficam impossibilitadas de permanecerem exercendo o
seu papel. As mulheres que fogem muito do padrão que limita a mulher ao espaço
doméstico, ou que, quando longe dele, exercem profissões ligadas à educação
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infantil (como a professora Maria Campos) ou ao cuidado de doentes, são
discriminadas pelas comunidades das narrativas.
Para as mulheres, estava fundamentalmente a responsabilidade do cuidado
das crianças. Na escola, lugar de respeito segundo a concepção da voz infantil, era
necessária uma higiene exemplar com o próprio corpo, que incluía unhas e cabelos
cortados e com as roupas, que deviam ser asseadas, passadas a ferro e goma. “A
professora, quando os alunos ainda na fila e do lado de fora da sala, lia a gente
como se fosse um livro.” (QUEIRÓS, 1996, p. 9).
À professora cabia o papel de fiscalizar o cuidado materno para com a criança
“E mãe nenhuma gostaria de ser chamada de desmazelada pela mulher mais
respeitada do lugar.” (QUEIRÓS, 1996, p. 9). E, embora a mãe do narrador tivesse
em casa uma caixinha de sabonete cheia de “desmazelos” de todos os tamanhos,
fica aqui uma abertura para a interpretação, se desmazelos era, por exemplo,
alfinetes ou algum material físico, ou, em sentido metafórico, desleixos.
O certo é que o cuidado feminino para com a criança se dava também por
uma cobrança social, ser considerada desmazelada mexia com o orgulho, e
significava que a genitora não estava exercendo bem o seu papel materno. Há que
se lembrar, que assim como o conceito de infância é uma construção social, o de
mãe também é.
Em Ler, Escrever, Fazer Conta de Cabeça, a rua em que havia um prostíbulo
era um lugar onde pessoas de bem não deveriam nem sequer passar. Nem mesmo
a personagem Geraldo, homem que era chamado de Geraldo Cor-de-rosa ou
Geraldo Pó-de-Arroz, pelo fato de só sair de casa com o vestido cor-de-rosa da mãe
e com muito pó de arroz.

Não passava na rua de cima, onde viviam as mulheres com as unhas
dos pés pintadas de vermelho. Até a procissão do encontro, na
Semana Santa, mudava de direção para proteger os fiéis das
tentações. O demônio andava solto por lá, afirmou. (QUEIRÓS, p.
56)

Como pode se ver no trecho acima, as profissionais do sexo eram associadas
ao mal, e o lugar onde trabalhavam era tido como um lugar onde o demônio se fazia
presente. As unhas dos pés pintadas de vermelhas eram um dos símbolos de
manutenção do estigma social que colocava essas mulheres em um grupo
discriminado. O trecho mostra também como à mulher está o lugar daquela que
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provoca, aquela que leva o homem à tentação. A tradição cristã contribui(u) para tal,
porque segundo a mesma, Eva desobedece a lei divina de “Coma livremente de
qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do
mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá”. (Gênesis 2.16,17)
e tenta a Adão, levando à queda do homem.
Na escola também eram definidos os papéis femininos e masculinos. Aos
meninos estavam direcionados os trabalhos com a terra como canteiros, clube
agrícola e às meninas os trabalhos manuais. “As meninas, com os bastidores por
sobre o colo e colar de linhas coloridas no pescoço, teciam pontos de sombra, de
cruz, cadeias, laçadas, correntes, construindo pequenas paisagens matizadas em
panos de cozinha.” (QUEIRÓS, 1996, p. 74).
Os textos Por Parte de Pai e Ler, Escrever e Fazer Conta de Cabeça foram
lançados, respectivamente, nos anos 1995 e 1996. No entanto, suas narrativas
ocorrem entre as décadas de 1940 a 1960 em cidadezinhas interioranas do Brasil.
Estes contextos representados nos livros não estão livres de preconceitos, muitos
deles associados aos rigores da educação e da moral religiosa da época, como bem
transparece nos dois textos.

2.1.6 A Gratidão como princípio

Em Ler, Escrever e Fazer Conta de Cabeça, o pai apresenta uma espécie de
filosofia para a vida do garoto, era pequeno o seu ideal, era necessário
primeiramente saber ler, escrever e fazer conta de cabeça. Isso a escola ensinaria
ao filho. Entretanto, havia um outroideal de vida, que o menino não conseguia
compreender direito. Este consistia na virtude da gratidão: “O resto, dizia ele, é só
ter gratidão, e isso se aprende copiando exemplos.” (QUEIRÓS, 1996, p. 9). O
desejo do pai é que o filho fosse grato e a gratidão não poderia ser apreendida sem
o exemplo, esse era, por conseguinte, visto como um método de ensino.
Na mesma lógica religiosa que orienta a moralidade nos textos, aqui
novamente percebe-se a referência ao cristianismo e ao papel da gratidão como
elemento fundamental para a moralidade religiosa: o agradecimento ao Deus pela
vida e pelo mundo criado é uma das máximas elementares do catolicismo. No texto
bíblico Tessalonicenses 1:5-18, percebe-se a orientação à gratidão: “Deem graças
em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo
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Jesus.” Na lógica cristã, deve-se ser grato por todos os motivos, ainda que as
circunstâncias sejam as piores. A gratidão se deve em primeiro lugar pelo fato do
sacrifício de Deus, entregando Jesus, seu filho na cruz para absolvição dos pecados
humanos.
Tal narrativa impõe ao ser humano o status de culpa permanente, como bem
assinala Nietzsche, na Genealogia da Moral (2009).

O próprio Deus se sacrificando pela culpa dos homens, o próprio
Deus pagando a si mesmo, Deus como o único que pode redimir o
homem daquilo que para o próprio homem se tornou irredimível – o
credor se sacrificando por seu devedor, por amor (é de se dar
crédito?), por amor a seu devedor! (NIETZSCHE, 1988, p. 98-99)

Com a dívida infinita nós nos tornamos eternamente culpados. Como não
podemos pagar a dívida, nosso credor se torna poderoso e sobrenatural. “O advento
do Deus cristão, o deus máximo até agora alcançado, trouxe também ao mundo o
máximo de sentimento de culpa” (NIETZSCHE, 1988p. 73). Então, a virtude de
reconhecer alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor, passa a ser
uma dívida eterna, a qual nunca se pode pagar.
O fato é que o menino conferia razão ao pai, naqueles momentos que ele
dizia parecer de anjo. O pai pendia a cabeça para o lado esquerdo, lado de seu
coração, como se quisesse ouvi-lo. E “falava sem labirintos. Dizia frases claras,
acordando sorrisos e caminhos. [...]” (Queirós, 1996, p.07). O menino-narrador até
mesmo dividiu o caderno e deixou em branco uma parte para copiar exemplos de
gratidão, porém nunca conseguia encontra-los.

2.1.7 A madrasta

Na biografia de Bartolomeu Campos de Queirós encontra-se a presença de
uma madrasta. Esse fato também fica registrado nos livros que compõe um conjunto
de narrativas reveladores de sua infância. Em Vermelho Amargo (2011), livro
também memorialístico de Bartolomeu Campos de Queiros, que se revela diferente
dos outros dois livros, principalmente nos recursos linguísticos e visuais utilizados,
no que se refere às letras tipográficas, há um detalhe a se observar, a fonte usada
também se mostra diferente, escrita no tom vermelho, cor utilizada para se construir
a maior metáfora do livro. Desde a epígrafe: “foi preciso deitar o vermelhosobre
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papel branco para bem aliviar seu amargor”. É nele que também ficam mais claras
as características da prosa poética, como os críticos costumam classificar a obra de
Bartolomeu, já que cada parágrafo sobrevive como um poema mesmo isolado da
obra.Já em relação ao conteúdo, ainda encontramos um narrador em primeira
pessoa que visita sua dolorosa infância marcada pela ausência da mãe falecida que
fora substituída pela madrasta que se mostrava indiferente com ele e com os irmãos.
Diante da ausência de afeto e da saudade da mãe, cada um dos irmãos
desenvolvem comportamentos distintos, um come vidro, outra não larga as agulhas
e o bordado em ponto cruz. Pouco a pouco, o menino vê os irmãos indo embora da
casa. É uma narrativa de forte impacto estético que leva o leitor ao encontro do amor
e da dor. Uma obra “delicada como arame farpado”, nas palavras do diretor teatral
Gabriel Villela, que assina o texto de quarta capa da edição de 2011.
É nesta obra que se percebe a oposição mais clara entre a madrasta e a mãe.
Nos contos de fadas, a madrasta quase sempre aparece como vilã na vida das
protagonistas, principalmente após alguma fatalidade que acontece com a mãe.
Dessa forma, o sofrimento devido é acrescido pela figura feminina que aparece e
que quase sempre vem descrita por adjetivos negativos que incluem a severidade,
indiferença e maldade em seu trato para com os enteados. Em Vermelho Amargo
encontra-se a situação do menino após a morte da mãe.
A madrasta também aparece em ambas as narrativas. Não se sabe se trata
da mesma personagem de Vermelho Amargo, mas em Por Parte de Pai, a criança
presencia uma cena em que o pai dá um beijo em uma “Conceição”. A forma como a
situação é descrita leva a crer que o ocorrido aconteceu clandestinamente.

Lembro-me quando vi o meu pai dar um beijo na Conceição, perto do
guarda-comida, na cozinha. Era um armário com tela igual prisão. As
comidas ficavam presas e os mosquitos livres do lado de fora. Foi um
beijo depressa e assustado. Contei pro meu avô e ele me pediu
segredo. ‘Quem fala muito, dá bom-dia a cavalo’. (QUEIRÓS, 1995,
p.32)

A madrasta é mencionada no livro no episódio em que é narrada a morte do
galo Jeremias. A Conceição tinha vergonha de galinhas, acreditava ela na
inteligência delas. Diante de tal concepção sobre as aves, o menino que parece
sempre obediente e vítima dos acontecimentos que lhe cercam, muda a postura. Em
tal passagem fica claro o tom de menino travesso e até mesmo pirracento. Pois,
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sabendo do temor que Conceição possuía de as galinhas verem-na nua, o menino
gritava provocando-a: “tem vergonha de galinha [...]” (QUEIRÓS, 1995, p.33) e
Conceição virava mais madrasta ainda. O termo madrasta é utilizado de forma
negativa, como um adjetivo que desqualifica a nova esposa do pai.
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3 MEMÓRIA, NARRATIVA E INFÂNCIA EM BARTOLOMEU CAMPOS DE
QUEIRÓS
3.1 Literatura, Ficção e Autobiografia

É recorrenteuma ideia que associa a narrativa históricaàinterpretação de fatos
da experiência humana no plano da realidade. Tal ideia não se aplicaao contexto
literário, uma vez que a narrativa ficcional é diferente daquela que se ocupa da
realidade, voltando-se, antes, para a constituição de uma “realidade” recriada,
imaginada, reinventada.
A escrita literária constrói suas narrativas com a base material das palavras e
é por meio delas que as narrativas existem, num plano ontológico diverso da vida
real, material. De acordo com Candido et al.(1992, p.32), se a visão que se pode ter
da realidade é fragmentária e limitada, ainda mais fragmentária será o mundo
projetado pelas orações de um texto, em que, por exemplo, personagens são
construídos a partir de configurações esquemáticas, “tanto no sentido físico como
psíquico”(ibidem, p.33).
A diferença profunda entre a realidade e as objectualidades
puramente intencionais (...) reside no fato de que as últimas nunca
alcançam a determinação completa da primeira. As pessoas reais,
assim como todos os objetos reais, são totalmente determinados,
apresentando-se como unidades concretas, integradas de uma
infinidade de predicados, dos quais apenas alguns podem ser
‘colhidos’ e ‘retirados’ por meio de operações cognoscitivas
especiais. Tais operações são sempre finitas, não podendo por isso
nunca esgotar a multiplicidade infinita das determinações do ser real,
individual, que é ‘inefável’. [...] (CANDIDO et al., 1992, p.32).

Quando se trata - como no caso dos textos analisados neste trabalho - de
narrativas ficcionais que refletem também elementos inspirados em reminiscências e
em memórias do autor, os limites entre os planos discursivos relacionados ao
passado autobiográfico ou à invenção ficcional tornam-se borrados, tênues, difíceis
de serem estabelecidos.
Para discutir as contradições típicas de textos autobiográficos um dos
possíveis caminhos é a discussão sobre os gêneros do discurso e a preponderância
destes naqueles, isto é, como aparecem nestes textos os discursos que se ocupam
da realidade e aqueles que têm estatuto ficcional.

69

É certo que as experiências vivenciadas podem se constituirem base para a
criação de obras literárias. Entretanto, seria ingênuo acreditar que elas se convertem
diretamente em um mero discurso sobre a realidade vivida, pois o romance,
enquanto gênero literário, caracteriza-se principalmente por seu estatuto de
ficcionalidade. Portanto, ainda que a experiência vivida se constitua como base,
argumento, conteúdo ou teor principal dos textos, é na recriação, na estética da
palavra e na reinvenção ficcional que estes se tornam propriamente literários.

O valor biográfico é, entre todos os valores artísticos, o menos
transcendente à autoconsciência; por isso o autor, na biografia, como
em nenhum outro lugar, situa-se muito próximo de seu herói: eles
parecem ser intercambiáveis nos lugares que ocupam
respectivamente e é por esta razão que é possível a coincidência de
pessoas entre o herói e o autor (fora dos limites do todo artístico). O
valor biográfico pode ser o princípio organizador da narrativa que
conta a vida do outro, mas também pode ser o princípio organizador
do que eu mesmo tiver vivido, da narrativa que conta minha própria
vida, e pode dar forma à consciência, à visão, ao discurso, que terei
sobre a minha própria vida. (BAKHTIN, 1997, p. 166)

As obras ficcionais que narramas histórias de vida do autor, revelando
sentimentos íntimos e experiências de quem as escreveu, tendem a gerar certo
desconforto aos pesquisadores que buscam classificações e distinções nítidas, pois,
neste tipo de texto literário, entrecruzam-se os discursos sobre si mesmo e o da
narrativa ficcional. Semelhante situação pode ser percebida nos textos de
Bartolomeu Campos de Queirós que aqui são analisados: os meninos-narradores
traduzem, em suas experiências ficcionais, situações, sentimentos, acontecimentos
e outros dados que remetem à vida e à história do autor. É uma amálgama entre a
memória do escritor e seu teor de ficcionalidade, de reinvenção, muitas vezes
abrindo espaços para novas interpretações, dialogando previamente com os futuros
leitores. Como afirma o próprio Queirós:

Quando eu escrevo, eu faço uma extensão de mim: toda essa
afetividade da minha vida, toda essa dor do parto, toda cigana que
passava na porta da minha casa, lendo a mão... nossa, tudo isso
para mim foi uma leitura, e enquanto eu escrevo ela está presente. E
eu sei que o texto literário precisa também de ter uma abertura e ser
suficientemente literário, para dar oportunidade à criança leitor ou
adulto leitor, de estender também no texto essa experiência que ele
tem e que não sei qual é. (QUEIRÓS, 1994, p.149).
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Por isso, muitas vezes, ao se analisar os registros memorialísticos, em que se
apresenta um discurso de retorno ao tempo,é comum buscar no autor a explicação
para melhor compreensão do texto analisado.
No entanto, a questão sobre o que vem a ser o autor, há tempos ocupa
importante espaço nos estudos literários. Este tema é abordado aqui, neste trabalho,
pelo teor memorialísticodos textos de Bartolomeu Campos de Queirós que podem
ser analisados a partir do foco na figura do autor. Um dos textos aqui considerados
como fundamental à discussão sobre aautoria da obra literária é o artigo “A morte do
autor” de Roland Barthes (1984).
Barthes (1984), que não tratou especificamente de textos memorialísticos,
criticava a demasiada atenção dada à pessoado autor, como se o estudo da
biografia do autor fosse capaz de evidenciar o sentido do texto.

É comum a

confusão entre o autor-criador, elemento da obra, e o autor-pessoa, elemento da
vida. Diante da importância que é dada ao criador da obra, Barthes questiona a
figura do autor e fala sobre a dificuldade de se identificar com precisão o dono da
voz que escreve, já que:

[...] a escrita é destruição de toda a voz, de toda a origem. A escrita é
esse neutro, esse compósito, esse oblíquo para onde foge o nosso
sujeito, o preto-e-branco aonde vem perder-se toda a identidade, a
começar precisamente pela do corpo que escreve. (BARTHES, 1984,
p.1)

Aqui ainda é utilizado o termo autor, considerando-se que o uso dessa noção
está tão disseminado culturalmente, como nota Barthes (1984), que, mesmo tendo
consciência da complexidade do assunto, ainda se mantém o uso deste termo para
referir-se ao processo/entidadepor meio do(a) qual se materializa o discurso.
Considera-se, entretanto, que o texto não é a voz do autor, e sim a sua produção
discursiva.
Barthes (1984) afirma que o ‘autor’ é “uma personagem moderna”que passou
a ter grande valor na sociedade, porque dá pistas de interpretação dos textos. Se
considerado o pensamento de que a interpretação de um texto está atrelada a quem
o escreveu, a “explicação da obra é sempre procurada do lado de quem a produziu,
como se, através da alegoria mais ou menos transparente da ficção, fosse sempre
afinal a voz de uma só e mesma pessoa, o autor, que nos entregasse a sua
‘confidência’”. (BARTHES, 1984, p.2).
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Barthes (1984) traz ainda o conceito de escritor e o diferencia do autor, o
escritor seria somente “o corpo que escreve”. Porém, não se entende esse “corpo
que escreve” como uma pessoa, mas como um sujeito, que foi constituído na e pela
linguagem e que, sobretudo, não existe fora dela. Assim, o autor não está atrelado
especificamente a um indivíduo real e exterior que proferiu o discurso. Portanto, não
é possível pensar em um autor antes e anterior à linguagem. Ele somente cruza
escritas já existentes.
Diante disso, Barthes (1984) postula que não é o autor quem fala, mas a
linguagem, pois qualquer significado, seja ele psicanalítico ou histórico-social,
acontece primariamente na linguagem. Ou seja, uma vez que o sujeito assume a
linguagem, ele se manifesta a partir de algo que já está previamente dado, ele se
utiliza de palavras que já foram ditas e significadas anteriormente.

Sabemos agora que um texto não é feito de uma linha de palavras,
libertando um sentido único, de certo modo teológico (que seria a
“mensagem” do Autor-Deus), mas um espaço de dimensões
múltiplas, onde se casam e se contestam escritas variadas, nenhuma
das quais é original: o texto é um tecido de citações, saídas dos mil
focos da cultura. (BARTHES, 1984, p. 4).

Barthes (1984) contrapõe-se à ideia de que o significado do texto está
somente no autor e acaba por dar ao leitor uma maior visibilidade no processo de
significação. É o leitor que vai fazer o textosignificar. Barthes (1984) chama a
atenção para o fato de que a figura do leitor é negligenciada quando se analisa a
significação do texto e contesta a ideia de que o leitor depende do Autor. Propõe
uma equivalência entre autor e leitor, em que ambos são produtores do texto.
Barthes (1984) vai contra a crítica convencional e postula a ideia de que uma obra é
sempre dependente do leitor:

Assim se revela o ser total da escrita: um texto é feito de escritas
múltiplas, saídas de várias culturas e que entram umas com as
outras em diálogo, em paródia, em contestação; mas há um lugar em
que essa multiplicidade se reúne, e esse lugar não é o autor, como
se tem dito até aqui, é o leitor: o leitor é o espaço exato em que se
inscrevem, sem que nenhuma se perca, todas as citações de que
uma escrita é feita; a unidade de um texto não está na sua origem,
mas no seu destino, mas este destino já não pode ser pessoal: o
leitor é um homem sem história, sem biografia, sem psicologia; é
apenas esse alguém que tem reunidos num mesmo campo todos os
traços que constituem o escrito.
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[...]
Sabemos que, para devolver à escrita o seu devir, é preciso inverter
o seu mito: o nascimento do leitor tem de pagar-se com a morte do
Autor. (BARTHES, 1984, p. 5 e 6)

A partir destes estudos de Barthes, considera-se que pensar sobre a leitura
de um texto torna necessário ponderar sobre a importância do processo de
recepção, pelo leitor. Não é possível, assim, ater o sentido dos textos à figura do
autor ou à sua própria vida, mesmo quando se trata de textos de cunho
autobiográfico. Sendo texto literário nutrido por elementos biográficos, as
características de abertura da obra à interpretação do leitor permanece.
Considerando que a própria natureza da linguagem impossibilita abarcar a
totalidade do que é expresso, é no processo de leitura que o sentido do texto se
revela amplamente: o texto tem sempre vazios, e o leitor suplementa a obra de
acordo com o que quer fazer dela no momento e no contexto da leitura. Neste
processo, duas vontades se encontram: a do leitor e a do autor. Segundo Iser (1996,
p. 78), “o papel do leitor se realiza histórica e individualmente, de acordo com as
vivências e a compreensão previamente constituída que os leitores introduzem na
leitura”. Na perspectiva estética fenomenológica de Iser, a leitura é vista como um
acontecimento, se efetuando na interação do plano do texto com o plano do leitor,
no momento em que o leitor passa a preencher os vazios do texto: é no trânsito
entre o polo artístico (do texto, relacionado à estrutura verbal) e o polo estético (do
leitor, pertinente à estrutura de afeto) que significado e obra se concretizam.
Para que essa digressão (fundamental à literatura) seja possível, deve haver
pontos de intersecção entre o universo diegético e o mundo contemporâneo do
leitor. Segundo Iser (1996, p.49), no processo de leitura de um texto, há um
acoplamento cultural entre a perspectiva do autor e a do leitor, realizando-se uma
interação entre a obra e seu receptor. Por esse motivo, a teoria fenomenológica da
arte enfatiza que o estudo de um texto não pode dedicar-se apenas à configuração
do texto em si, mas, na mesma medida, aos atos de sua apreensão (ISER, 1996, p.
50).
Ao produzir um texto, o autor internaliza uma espécie de modelo de leitor
(leitor implícito18) a quem virtualmente se volta, modulando a linguagem de acordo
18

“(...) o leitor implícito não tem existência real; pois ele materializa o conjunto das pre-orientações
que um texto ficcional oferece, como condição de recepção, a seus leitores possíveis. Em
conseqüência, o leitor implícito não se funda em um substrato empírico, mas sim na estrutura do texto
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com esta figura tácita, a quem indiretamente se dirige. Neste sentido, é como se, no
momento mesmo da produção do texto, houvesse uma presentificação antecipada
dos possíveis leitores do texto que se produz e com quem dialogará de fato. “O
texto, portanto, se realiza só através da constituição de uma consciência receptora.
Desse modo, é só na leitura que a obra enquanto processo adquire seu caráter
próprio (...). A obra é o ser constituído do texto na consciência do leitor” (ISER, 1996,
p. 50-51).
Em texto do Simpósio Nacional de Leitura (1994), o próprio Queirós ressalta a
importância do leitor para o texto literário, em seu papel de “completar” o texto no
processo de leitura:

Quando eu penso [...] o que é a literatura e o texto literário, será que
de fato - já que estamos em conjecturas - o texto literário é aquele
que comunica aquilo tudo que passa pela cabeça do autor, ou é
aquele que permite vir à tona aquele sujeito que está lendo, e que eu
mesmo desconheço? (...) você gosta do texto não pelo que ele está
dizendo, mas pelo que você escreve nele, pelo que você completa no
texto. (QUEIRÓS, 1994, 147).

Embora haja algumas particularidades teóricas, Bakhtin (2003) também
questiona a ideia de unicidade do autor, que possui uma voz soberana e única. Ele
trabalha com a ideia de uma autor-criadorque se diferencia do autor-pessoa, sendo
que o primeiro é um elemento da obra, enquanto que o segundo é um elemento do
acontecimento social. Assim, o autor-criador assume uma posição externa,
semelhante à do escritor de Barthes (1984).
Em Estética da Criação Verbal, Bakhtin (1997) examina a autobiografia, seu
herói e seu autor. Para ele, não existe uma demarcação nítida entre a autobiografia
e a biografia, se forem considerados os valores da orientação da consciência.
Ambas são narrativas de uma vida que pode se objetivar num plano artístico.

[...] os valores biográficos são valores comuns compartilhados pela
vida e a arte; em outras palavras, eles podem determinar os atos
práticos e a suas finalidades; são as formas e valores de uma
estética da vida. O autor da biografia é o outro possível, cujo domínio
sobre mim na vida admito com a maior boa vontade, que se encontra
ao meu lado quando olho no espelho, quando sonho com a glória,
quando reconstruo uma vida exterior a mim; é o outro possível que
(...) A concepção do leitor implícito designa então uma estrutura do texto que antecipa a presença do
receptor” (ISER,1996, p. 73).
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penetrou em minha consciência e que com frequência me governa a
conduta, o juízo de valor e que na visão que tenho de mim, vem
colocar-se ao lado de meu eu-para-mim; é o outro instalado em
minha consciência [...] (BAKHTIN, 1997, pp. 166-7).

Sendo assim, até mesmo quando uma obra é autobiográfica, o autor se
coloca à margem de si, vivencia a si mesmo, se olha de fora, olha para si mesmo
com um olhar do outro. A obra nunca será a tradução exata da vida vivida, será
sempre uma recriação a partir da memória e das novas categorias de pensamento
que o autor adquiriu. É necessário compreender a autobiografia enquanto um
produto de relações sociais e culturais que postulam uma verdade particular, mas
que carregam, também, um alto grau de ficcionalidade, portanto, nela vê-se, como
em qualquer texto, revelada a dificuldade de se chegar ao “real”, ao “referencial”, à
ilusão de realidade que o referente carrega, como fala Barthes.
Bourdieu (1996), em seu artigo A ilusão biográfica, tambémreflete sobre a
vida, a matéria principal dos textos biográficos e autobiográficos. Segundo o autor, a
forma, tal como está exposta neste tipo de texto, traz uma falsa ilusão de unidade e
de totalidade que a vida real não possui. Em outras palavras, a síntese elaborada
em textos autobiográficos não corresponderá à totalidade da existência, mas
causará esta ilusão.
Portanto, a biografia referencial não dá conta da complexidade da vida real,
porque a descreve como um “deslocamento linear”, como afirma Bourdieu (1996).
Existe, no relato autobiográfico, a busca por uma coerência tal como o senso comum
compreende a vida. Pois, segundo Bourdieu, imagina-se a vida como uma história,
“um conjunto de acontecimentos” que perpassa um caminho linear, com um início,
meio e fim. Como a vida não é assim tão coerente, explica Bourdieu, o projeto
biográfico “talvez seja uma ilusão retórica”, com uma “criação artificial de sentido”.
Assim, a biografia corre o risco de abrigar “processos sociais mal analisados e mal
dominados”.

[...] Essa vida organizada como uma história transcorre, segundo
uma ordem cronológica que também é uma ordem lógica, desde um
começo, uma origem, no duplo sentido de ponto de partida, de início,
mas também de princípio, de razão de ser, de causa primeira, até
seu término, que também é um objetivo. O relato, seja ele biográfico
ou autobiográfico, como o do investigado que “se entrega” a um
investigador, propõe acontecimentos que, sem terem se desenrolado
sempre em sua estrita sucessão cronológica (quem já coligiu
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histórias de vida sabe que os investigados perdem constantemente o
fio da estrita sucessão do calendário), tendem ou pretendem
organizar-se em sequências ordenadas segundo relações
inteligíveis. [...] (BOURDIEU, 1996, p. 184)

Sendo assim, aquele que pretende relatar a própria vida seleciona alguns
acontecimentos significativos, em função do que quer representar, organizando-os
coerentemente a fim de construir uma boa interpretação possível devido a uma
criação artificial de sentido.

[...] Sem dúvida, cabe supor que o relato autobiográfico se baseia
sempre, ou pelo menos em parte, na preocupação de dar sentido, de
tornar razoável, de extrair uma lógica ao mesmo tempo retrospectiva
e prospectiva, uma consistência e uma constância, estabelecendo
relações inteligíveis, como a do efeito à causa eficiente ou final, entre
os estados sucessivos, assim construídos em etapas de
desenvolvimento necessário. [...] (BOURDIEU, 1996, p. 184)

Na autobiografia, a presença do nome próprio é considerado um dos fatores
fundamentais do seu statusde verdade. Configura uma postura do narrador
autodiegético que se institui como autor e personagem, indistintamente.
Nos textos aqui selecionados, o narrador personagem não possui o nome de
Bartolomeu Campos de Queirós, na verdade, eles nem sequer são nomeados. Na
gama de textos autobiográficos do autor, somente em Indez (1994) o protagonista é
nomeado. Neste livro, que estreia sua escrita autobiográfica, Bartolomeu Campos de
Queirós utiliza-se, no próprio título, a metáfora do ovo “falso” (de acordo com o
dicionário Aurélio, indez significa ovo que se deixa no ninho para servir de chama às
galinhas) para contar a infância de Antônio. Nem o pseudônimo, nem o narrador em
terceira pessoa foram recursos utilizados novamente em outras escritas de Queirós
que se basearam em memórias.
Para Bourdieu (1996), o uso do nome próprio nos textos biográficos atesta a
identidade da personalidade como uma individualidade socialmente constituída. Ele
seria o suporte para um conjunto de obrigações da pessoa ligadas à lei civil, ele que
possibilita ao cidadão o acesso à existência social, junto com as formalidades
exigidas socialmente.

Por essa forma inteiramente singular de nominação que é o nome
próprio, institui-se uma identidade social constante e durável, que
garante a identidade do indivíduo biológico em todos os campos
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possíveis onde ele intervém como agente, isto é, em todas as suas
histórias de vida possíveis. (BOURDIEU, 1996, p. 186)

A literatura de cunho confessional normalmente explora a subjetividade e o
autoconhecimento, ao voltar-se para si mesmo, numa experiência mental complexa
do memorialismo.
Embora se pretenda um compromisso com o real, com o extratexto, a
narrativa ficcional, interessada em apresentar a vida de uma pessoa, constrói
também uma vida inventada, ainda que alguns casos suscitem graus de
aproximação com alguém fora da ficção geralmente o autor. O texto autobiográfico,
assim, é uma narrativa de fatos inventados/rememorados que privilegia, na sua
conformação narrativa e na sua configuração estrutural, a trajetória- parcial - da vida
de alguém.
Quando se fala em autobiografia, a primeira definição relaciona-se àquele que
é biografado, que seria o próprio autor. Phillipe Lejeune (2008), um dos principais
estudiosos contemporâneos deste tema, propõe uma definição de autobiografia:
“narrativa retrospectiva em prosa que uma pessoa real faz de sua própria existência,
quando focaliza sua história individual, em particular a história da personalidade”
(LEJEUNE, 2008, p. 14). Logo, o pacto autobiográfico trabalha com a ideia de uma
identidade em comum entre autor, narrador e personagem.
Na mesma linha dos outros autores que questionam o estatuto de
confiabilidade que se deposita ou no autor (Barthes) ou na representação da vida
real construída em uma biografia (Bourdie), Philippe Lejeune também apresenta a
falibilidade do real exigido em uma autobiografia, já que ela pressupõe uma
veracidade para os fatos narrados.
O estudioso francês busca, sistematicamente, uma conceituação que
encontre os traços definidores da autobiografia em distinção a outros tipos de texto,
a que ele chama de “gêneros vizinhos da autobiografia”, como memórias, biografias,
romances pessoais, poemas autobiográficos, diários, autorretratos e ensaios
(LEJEUNE, 2008, p. 15).
Lejeune (2008) estabelece as condições, no plano discursivo, que constituem
uma autobiografia que a diferenciam dos outros gêneros em que também estão
expressas as memórias. São elas: (i) forma da linguagem, que seria a narrativa em
prosa; (ii) o assunto tratado, que consiste na vida individual, a história de uma
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personalidade; (iii) a situação da instância enunciadora (o narrador), cuja identidade
e cujo nome rementem a uma pessoa real (trata-se da condição que faltaria ao
romance pessoal ou autobiográfico) e (iv) a posição do narrador, que assume uma
perspectiva retrospectiva da narrativa. (LEJEUNE, 2008, p. 14).
O próprio Lejeune acredita ser um fracasso tentar definir a autobiografia com
uma forma total. Para além das definições teóricas, compreende-se aqui a
autobiografia como uma narrativa de introspecção, em que a pessoa olha para si
mesma e reflete sobre as experiências já vividas.

3.2 Evidências de Escrita Autobiográfica: as narrativas e a biografia do
autor

A escrita de Queirós apresenta, sem dúvida - e como já afirmado antes -,
elementos que aproximam a ficção de sua história de vida. São vestígios que
evidenciam aproximações entre as narrativas e as possíveis memórias, não sendo,
contudo, possível um estabelecimento claro entre o que é uma coisa e o que é outra,
sequer esta é a proposta deste trabalho. Ressalta-se também que não foi intuito
desta pesquisa checar a “veracidade” dos fatos sobre a vida do autor: toma-se como
dado as informações que Queirós dispunha sobre si, em textos e em entrevistas.
Um dos principais pontos de confluência que se pode, contudo, se
estabelecer como evidência de uma escrita autobiográfica de Queirós nos dois
textos dele que são aqui analisados refere-se à construção das personagens. Neste
sentido, ressalta-se a importância que as personagens têm na estrutura do romance
literário, como bem afirmam Candido et al.:

A personagem é um ser fictício - expressão que soa como paradoxo.
De fato, como pode uma ficção ser? Como pode existir o que não
existe? No entanto, a criação literária repousa sobre este paradoxo, e
o problema da verossimilhança no romance depende desta
possibilidade de um ser fictício, isto é, algo que, sendo uma criação
da fantasia, comunica a impressão da mais lídima verdade
existencial. Podemos dizer, portanto, que o romance se baseia, antes
de mais nada, num certo tipo de relação entre o ser vivo e o ser
fictício, manifestada através na personagem, que é a concretização
deste. (CANDIDO et al., 1992, p. 55).

Após o recolhimento de dados de entrevistas e textos do autor não
considerados ficcionais, foi possível levantar algumas informações que comprovam
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a relação entre a vida e obra de Bartolomeu Campos de Queirós, como é observado
no quadro abaixo:

Quadro 1 - Levantamento de dado biográfico (continua)

Tema

Descrição

Fonte

A mãe

“Minha mãe morreu, eu estava com seis para Entrevista: QUEIRÓS, 2008
sete anos, minha mãe morreu de câncer, ela
teve um câncer, [...] e morreu muito [nova],
morreu com 33 anos e naquele tempo minha
mãe tinha uma voz muito bonita, ela cantava
muito, cantava umas músicas muito bonita de
Carlos Romes, umas modinhas antigas, umas
modinhas imperais, umas cantigasde amigo
portuguesas, [...]. Quando a dor do câncer era
muito grande, que ela não tava suportando, ela
sentava na cama e cantava maravilhosamente
bem. Então a gente sabia que a dor era muita.
[...] Então eu acho que hoje, inclusive, há uma
presença da minha mãe na minha literatura
porque quando a dor é muita, eu escrevo. É a
mesma coisa. [...]”
0:54 – 2:04

A avó

“Eu tinha uma avó que contava muita história, Entrevista: QUEIRÓS, 2010
minha avó era ótima, minha avó usava uma
saia comprida, ela era uma senhora antiga,
usava uma saia muito comprida. E ela tinha
horror da solidão, ela não ficava sozinha de jeito
nenhum, e a gente era muitos netos. Então ela
pegava o penico, botava em cima da cama,
assentava, cobria com a saia e botava os netos
em volta e contava história. E a gente ficava ali
horas e horas, e me avó contando história.
Matava dois coelhos com uma cajadada só.
[...]Eu tive essa linguagem oral muito forte na
minha infância, que era a minha avó.”
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4:20 – 11:13
O avô

“E tinha o meu avô, que também me introduziu Entrevista: QUEIRÓS, 2010.
muito cedo [à leitura], que me alfabetizou, eu fui
alfabetizado pelo meu avô. Meu avô morava no
interior e ele ganhou a sorte grande na loteria,
ficou rico e nunca mais trabalhou e passou o
resto da vida escrevendo nas paredes da casa
tudo o que acontecia na cidade [...]. E falava
com a gente: ‘casa é minha, eu faço o que eu
quero [...] E eu aprendi a ler nas paredes da
casa do meu avô, que foi o meu primeiro livro.
Quem visitou, quem morreu, quem viajou, quem
traiu, quem ‘não sei o quê’, e coisas muito
indecentes, meu avô subia na mesa e escrevia
lá em cima pra gente não ler, o pior de tudo é
que meu avô não saia de casa, ele ficava o dia
inteiro de terno e gravata dentro de casa. [...] a
gente ficava doido pra ele distrair e a gente
subir na mesa e ler o que que ele escreveu lá
em cima.”
11:27 – 11:24

O Relógio

“E foi bonito também que na copa da casa do Entrevista: QUEIRÓS, 2010.
meu avô, tinha um relógio antigo, aquele de
forma de oito [...] uma bolinha e depois outra
maior e ele escreveu tanto na casa que quando
ele morreu alguém tirou o relógio da parede e
ficou tipo aquela mancha do infinito branca na
parede, o resto era tudo escrito, a casa inteira
era escrita. [...] e meu avô desenhava nas
paredes também, ele pegava a tesoura e
contornava com o lápis [...] e escrevia assim: ‘a
Maria, que era minha avó, perdeu a tesoura no
dia tal [...] e escrevia dentro da tesoura. E
desenhava serrote, e desenhava tudo o que
acontecia. [...]”
11:28 – 13:26
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A madrasta

“[minha madrasta] casou com meu pai, ela Entrevista: QUEIRÓS, 2012
amava meu pai, pra poder amar meu pai, ele ter
que aguentar seis meninos do outro casamento,
quer dizer, pra ela devia ser dificílimo”.
8:55 – 09:06

Cidade
origem

de “Eu sou do interior de Minas, de uma cidade Entrevista: QUEIRÓS, 2010
muito pequenininha que chama Papagaio, nasci
em Papagaio.” 4:13 – 4:20

A leitura

“Tinha um armário na escola, com alguns livros Entrevista: QUEIRÓS, 2010
lá dentro, era contos de fadas, que eram
traduzidos para nós, e história de vida de santo.
Santa Teresinha, São Domingo Sávio, São
Tarcísio... era isso que a gente tinha pra ler.”
4:35 - 4:55

Fonte: Elaborado pela autora.

Em entrevista19 cedida ao Museu da Pessoa, Bartolomeu fala da mãe, que,
como já foi dito, se tornou muito importante para sua literatura. A fala do autor cruza
com as informações presentes nos dois livros analisados, a de uma mãe que teve
uma morte precoce e sofrida.

Minha mãe morreu, eu estava com seis para sete anos, minha mãe
morreu de câncer, ela teve um câncer, [...] e morreu muito [nova],
morreu com 33 anos e naquele tempo minha mãe tinha uma voz
muito bonita, ela cantava muito, cantava umas músicas muito bonita
de Carlos Romes, umas modinhas antigas, umas modinhas imperais,
umas cantigasde amigo portuguesas, [...]. Quando a dor do câncer
era muito grande, que ela não tava suportando, ela sentava na cama
e cantava maravilhosamente bem. Então a gente sabia que a dor era
muita. [...] Então eu acho que hoje, inclusive, há uma presença da
minha mãe na minha literatura porque quando a dor é muita, eu
escrevo. É a mesma coisa. 0:54 – 2:0 [...] (QUEIRÓS, 2008).

O pai também aparece em um texto escrito por Bartolomeu Campos de
Queirós, as características mais uma vez cruzam com aquelas descritas nos livros:
“Quando falo da palavra ‘pai’, [...] estou nomeando uma pessoa silenciosa, uma
pessoa que fala pouco, estou nomeando uma pessoa econômica de carinho.”
19

Entrevista de Bartolomeu Campos de Queirós: memórias da literatura infantil e juvenil. Museu da
Pessoa Ano de realização: 2008. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=1-z-8O31_qc.>
Acesso em maio de 2014.
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(QUEIRÓS, 1994, P. 147). Como se vê, ele é descrito como um homem silencioso,
assim como aparece em Ler, Escrever e Fazer Conta de Cabeça: em que ele é
apresentado como homem de frases claras e poucas palavras: “[...] Parecia querer
argumentar sem ele mesmo ter certeza, tornando assim as palavras cuidadosas.”
(QUEIRÓS, 1996, p. 7).
O avô paterno, figura central de Por Parte de Pai e que também aparece
citado em Ler, Escrever e Fazer Conta de Cabeça, é descrito por Bartolomeu
Campos de Queirós quase que da mesma forma em entrevista na Bienal do livro de
São Paulo em 2010:
“E tinha o meu avô, que também me introduziu muito cedo [à
leitura], que me alfabetizou, eu fui alfabetizado pelo meu avô. Meu
avô morava no interior e ele ganhou a sorte grande na loteria, ficou
rico e nunca mais trabalhou e passou o resto da vida escrevendo
nas paredes da casa tudo o que acontecia na cidade [...]. E falava
com a gente: ‘casa é minha, eu faço o que eu quero” [...] E eu
aprendi a ler nas paredes da casa do meu avô, que foi o meu
primeiro livro. Quem visitou, quem morreu, quem viajou, quem traiu,
quem ‘não sei o quê’, e coisas muito indecentes, meu avô subia na
mesa e escrevia lá em cima pra gente não ler, o pior de tudo é que
meu avô não saia de casa, ele fica o dia inteiro de terno e gravata
dentro de casa. [...] a gente ficava doido pra ele distrair e a gente
subir na mesa e ler o que que ele escreveu lá em cima. 11:27 –
11:24 (QUEIRÓS, 2010).

O avô Joaquim de Por Parte de Pai possuía um relógio com algarismo
romanos bordados em seu mostrador. Após a doença da avó, tudo ia de mal a pior,
e o menino sente-se sendo expulso da casa dos avós, o relógio antes comandava a
vida, o avô nunca deixava de dar corda. Quando, então, para de funcionar, é como
se parasse a ordem do tempo vivido ali entre o amor e carinho dos avós, anunciando
uma nova etapa.

[...] Seus ponteiros parados não acompanhavam a luz entrando,
aos poucos, pela janela. O sol conversava com o meio da sala e o
relógio se recusava a perseguir meu dia. Meu avô, naquela tarde,
tentou movimentar o pêndulo muitas vezes. Tudo em vão. Um
tique-taque breve, fraco, e o relógio não conseguia ir adiante,
vingar, ganhar fôlego para manter o tempo em ordem. Ele parava
em seguida, como se descansando pelo muito trabalho.
Antes de retirá-lo, meu avô tomou do lápis quadrado de
carpinteiro, ajoelhou-se sobre a mesa e contornou o relógio na
parede. Foi um risco largo e definitivo, definindo seu lugar entre
tantas histórias e considerações. Fiquei engasgado. Não sei qual
o pedaço de mim nasceu naquela hora desmarcada. O relojoeiro
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deitou nos braços aquele oito infinito e partiu. [...] Em cada
passagem minha pela copa, eu via a falta do relógio desenhada
na parede e me perguntava se eu estaria presente em seu
retorno. (QUEIRÓS, 1995, p. 67-68).

Quando o relógio foi retirado da parede, assim como Queirós narra na
entrevista, o avô contorna o relógio com um lápis, formando um desenho em meio
às palavras que contavam histórias. Uma imagem fica na mente do menino. O leitor
consegue imaginar na lacuna aberta deixada, entretanto, na entrevista à Bienal do
livro, a imagem de um infinito de palavras se torna mais clara.

E foi bonito também que na copa da casa do meu avô, tinha um
relógio antigo, aquele de forma de oito [...] uma bolinha e depois
outra maior e ele escreveu tanto na casa que quando ele morreu
alguém tirou o relógio da parede e ficou tipo aquela mancha do
infinito branca na parede, o resto era tudo escrito, a casa inteira era
escrita. [...] (QUEIRÓS, 2010)

E da mesma forma a avó, que em Por Parte de Pai contava histórias
enquanto usava o penico, aparece também na narrativa oral do autor/;
“Eu tinha uma avó que contava muita história, minha avó era ótima,
minha
avó usava
uma saia comprida, ela era uma
senhora antiga, usava uma saia muito comprida. E ela tinha horror da
solidão, ela não ficava sozinha de jeito nenhum, e a gente era muitos
netos. Então ela pegava o penico, botava em cima da cama,
assentava, cobria com a saia e botava os netos em volta e contava
história. E a gente ficava ali horas e horas, e me avó contando
história. Matava dois coelhos com uma cajadada só. [...]Eu tive essa
linguagem oral muito forte na minha infância, que era a minha avó.”
4:20 – 11:13 (QUEIRÓS, 2010).

A madrasta que aparece fortemente em Vermelho Amargo, é citada
brevemente em Por Parte de Pai, na entrevista ao Imagem da Palavra, Bartolomeu
Campos de Queirós se mostra compreensivo ao fato da madrasta ter se casado com
seu pai depois da morte da mãe, “[minha madrasta] casou com meu pai, ela amava
meu pai, pra poder amar meu pai, ela tinha que aguentar seis meninos do outro
casamento, quer dizer, pra ela devia ser dificílimo”.8:55 – 09:06 (Entrevista:
QUEIRÓS, 2012).

Entretanto, em Por Parte de Pai e Vermelho Amargo, ela é

descrita de forma não tão compreensiva. “Quando mais tarde Conceição me
chateava, eu gritava: tem vergonha de galinha, e ela virava mais madrasta ainda”.
(QUEIRÓS, 1995, p. 32-33).
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Chama-se atenção para o fato de que, embora as duas narrativas se
convirjam em conteúdo, a narrativa escrita se mostra mais elaborada em detalhes e
metáforas. Os eventos narrados oralmente ganham novo estatuto, onde o vivido e o
sonhado se transformam em matéria literária.

3.3 Autobiografia, memória individual e memória coletiva

É possível a classificação de alguns textos de Bartolomeu Campos de
Queirós como autobiográficos, pelo fato do autor remeter ao seu passado de criança
para a elaboração de sua escrita. O tema da infância é encontrado em grande parte
de sua obra bem como nos livros aqui estudados - Por parte de pai (1995) e
Ler,escrever e fazer conta de cabeça (1996). Esta recorrência do tema da infância
em seus escritos associa-se também ao teor autobiográfico que transparece quando
Queirós representa elementos de própria infância na vida dos personagens. O
próprio autor, ao falar de seus processos de escrita, reitera essa dimensão.

A vida é inteira, inteirinha, para mim. Sempre foi muito inteira; ela não
dividiu. E a infância tem muito a ver, para mim. Sempre que escrevo,
mesmo que o texto não esteja voltado para a infância, é um texto que
guarda a minha infância. (QUEIRÓS, 1994, p. 147).

Entretanto, encontra-se, em Queirós, textos que trabalham a memória não
somente com caráter autobiográfico, mas também como elemento de uma prosa que
pode ser chamada de poética. Esses relatos partem daquilo que ficou impregnado
dos eventos infantis na mente adulta, acionando representações poéticas para os
fatos da vida cotidiana.As narrativas de Queirós são, por excelência, evocativas da
memória, possibilitando ao leitor caminhar por uma “trama forjada nas malhas dos
jogos linguísticos que não subestimam a capacidade interpretativa de seu
interlocutor” (OLIVEIRA, 2004, s.p.).
Santo Agostinho diz, em Confissões (livro que também é uma autobiografia),
que o que há, na verdade, é a soberania do presente sobre qualquer outro tempo a
quese venhanomear. Passado e futuro não existem, mas apenas o presente, que,
no entanto, logo se torna passado. Assim, a visão/percepção do autor que escreve
sobre suas reminiscências representa os fatos passados através da sua memória,
no tempo presente em que escreve.
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Agora está claro e evidente para mim que o futuro e o passado não
existem, e que não é exato falar de três tempos – passado, presente
e futuro. Seria talvez justo dizer que os tempos são três, isto é, o
presente dos fatos passados, o presente dos fatos presentes, o
presente dos fatos futuros. E estes três tempos estão na mente e não
os vejo em outro lugar. O presente do passado é a memória. O
presente do presente é a visão. O presente do futuro é a espera.
(AGOSTINHO. Confissões. XI, 20, 26)

No texto O passado no presente. Ficção, história e memória, Chartier
(2011)fala detemas que tornam o passado contemporâneo do presente, sobretudo
da construção do passado pelas obras literárias.
Para melhor compreender como algumas obras literárias configuram as
representações coletivas do passado, Chartier (2011) faz uso do conceito de
“energia social” definido por Greenblatt (1998, apud CHARTIER, 2011) como uma
noção-chave tanto para o processo da criação estética quanto para a capacidade
das obras de transformar as percepções e as experiências de seus leitores e
expectadores. Sendo assim, se por um lado, a escrita literária apreende as práticas
do mundo social representando-as, por outro, essa “energia” resultante dessa
apreensão retorna ao mundo social através de suas apropriações por parte de seus
leitores e espectadores.
Paul Ricoeur, como assinala Chartier (2011), dedica sua atenção aos
diferentes

modos

de

representação

do

passado:

a

ficção

narrativa,

o

reconhecimento histórico, as operações da memória. Ao distinguir as formas da
presença do passado no presente, ele afirma que há duas que o asseguram, por um
lado o indivíduo “desce à sua memória” (como escreve Borges) e por outro, há a
operação historiográfica. Em relação à memória, ela é inseparável da testemunha e
da credibilidade a suas palavras, enquanto que para a historiografia são exigidos
critérios objetivos de prova porque permitem o acesso a conhecimentos que foram
recordações de ninguém. Neste sentido, encontra-se:

O documento contra o testemunho, a construção explicativa contra a
reminiscência imediata, a representação do passado contra seu
reconhecimento: cada fase da operação historiográfica se distingue
assim claramente da atuação da memória. Mas a diferença não
exclui a competência. Por um lado, a história procurou recentemente
submeter a memória ao status de um objeto histórico cujos lugares
de inscrição, formas de transmissão e usos ideológicos devem ser
estudados. Por outro lado, a memória pôde aspirar a uma relação
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com o passado mais verdadeira, mais autêntica, do que a história.
[...] (CHARTIER, 2011, p.116).

Sem aprofundar a discussão sobre memória X história, busca-se, aqui,
estabelecer diferenças e também aproximações, para melhor compreender o objeto
de estudo desta dissertação, isto é, os textos que se valem da memória do autor e
que também podem ser lidos como um testemunho histórico. De acordo com
Chartier, “com efeito, é no testemunho da memória, recordação da testemunha, que
a história encontra a certeza na existência de um passado que foi, que já não é mais
e que a operação historiográfica pretende representar adequadamente no presente.”
(CHARTIER, 2011, p.117).
Um dos conceitos que servem de referência para este estudo é a noção de
memória coletiva postulada por Maurice Halbwachs (1990). Nele, a memória é
tratada de forma que ultrapassa a análise que privilegia o viés psicológico da
mesma, ainda que este não seja negado. O autor propõe um exame que leva em
conta principalmente o caráter social da memória partilhada. As vivências que
ocorrem em grupo são transportadas para a história dos indivíduos e a memória é,
assim, condicionada pelo contexto específico de um grupo de pessoas que partilham
a vida social e as memórias que dela decorrem.

Seria o caso, então, de distinguir duas memórias, que chamaríamos,
se o quisermos, a uma interior ou interna, a outra exterior; ou então a
uma memória pessoal, a outra memória social. Diríamos mais
exatamente ainda: memória autobiográfica e memória histórica. A
primeira se apoiaria· na segunda, pois toda história de nossa vida faz
parte da história em geral. Mas a segunda seria, naturalmente, bem
mais ampla do que a primeira. Por outra parte, ela não nos
representaria o passado senão sob uma forma resumida e
esquemática, enquanto que a memória de nossa vida nos
apresentaria um quadro bem mais contínuo e mais denso.
(HALBWACHS, 1990, p. 37).

Halbwachs admite, assim, a memória individual, mas assinala que ela só é
possível por intermédio de uma memória coletiva. A primeira que é mais interior,
pessoal e autobiográfica se apoia na segunda que é mais exterior, social, pois a
história particular se insere numa história geral.

Mas nossas lembranças permanecem coletivas, e elas nos são
lembradas pelos outros, mesmo que se trate de acontecimentos nos
quais só nós estivemos envolvidos, e com objetos que só nós vimos.
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É porque, em realidade, nunca estamos sós. Não é necessário que
outros homens estejam lá, que se distingam materialmente de nós:
porque temos sempre conosco e em nós uma quantidade de
pessoas que não se confundem. (HALBWACHS, 1990, p.26)

Sabe-se que é na sociedade, na coletividade, que o fato social da linguagem
humana existe. Um enunciado só é possível se usado por usuários social e
historicamente

localizados;

ou

seja,

são

necessários

atores

sociais

que

compartilham uma cultura. Sendo assim, um enunciado demanda mais de uma
pessoa envolvida, ainda que seja um diálogo consigo mesmo, pois ninguém cria um
enunciado sem que seja para ser respondido20. Portanto, a memória, que seria
inconcebível fora de um discurso - ainda que individual -, se vale da linguagem, que
é um bem coletivo.

Consideremos agora a memória individual. Ela não está inteiramente
isolada e fechada. Um homem, para evocar seu próprio passado,
tem frequentemente necessidade de fazer apelo às lembranças dos
outros. Ele se reporta a pontos de referência que existem fora dele, e
que são fixados pela sociedade. Mais ainda, o funcionamento da
memória individual não é possível sem esses instrumentos que são
as palavras e ideias, que o indivíduo não inventou e que emprestou
de seu meio.(HALBWACHS, 1990, p.54) (sic)

No que se refere às memórias associadas às vivências na infância,
Halbwachs afirma que as lembranças guardadas da infância se justificam por uma
corrente de pensamento coletivo mais amplo. Os fatos ficam guardados quando têm
uma significação social: se algo é passível de ser lembrado, assim se torna porque
este algo é sentido, por meio de comoção dividida por uma comunidade, que
representa aquilo como algo que merece ser lembrado. Além disso, para ele, a
criança, como um ser que vive em uma comunidade, não deve ser pensada fora
dela.
Ao discutir a memória da infância, Halbwachs tem uma concepção que se
assemelha à expressa pelo narrador de Indez, outro livro de Queirós que também
trata das memórias da infância do autor: “O mundo não estava dividido em dois, um
para as pessoas grandes, outro para os miúdos. As emoções eram de todos.”
(QUEIRÓS, 1994, p. 10)

20

BAKHTIN,Mikhail. Estética da Criação Verbal. Tradução de Paulo Bezerra, edição eletrônica.
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Desde que a criança ultrapasse a etapa da vida puramente sensitiva,
desde que ela se interesse pela significação das imagens e dos
quadros que percebe, podemos dizer que ela pensa em comum com
os outros, e que seu pensamento se divide entre o conjunto das
impressões todas pessoais e diversas corrente de pensamento
coletivo. Ela não mais está fechada em si mesma, pois que seu
pensamento comanda agora perspectivas inteiramente novas, e
onde ela sabe muito bem que não está só a vaguear seus
olhares.(HALBWACHS, 1990, p.62).

Isso se dá pelo fato de que as lembranças estão atreladas às concepções
históricas do contexto em que se vive, dessa maneira, Queirós pode usar suas
lembranças individuais para construir seus textos que remetem o leitor à infância, à
escola, à sua relação com familiares e professores, sendo que, por outro lado, o
sentido de infância, escola, família, professor só é possível de se alcançar tendo a
coletividade como referência. Logo, cada memória individual é um ponto de vista da
memória coletiva. Por outro lado, Halbwachs assinala também a importância do que
foi vivido e experimentado diretamente para o que vai ser registrado na memória, em
detrimento dos fatos e acontecimentos históricos.

Assim, mesmo quando se trata de lembranças de nossa infância,
vale mais não distinguir uma memória pessoal, que reproduziria tal
como nossas impressões de outrora, que não nos faria sair do círculo
estreito de nossa família, da escola e de nossos amigos; e uma outra
memória que chamaríamos histórica, onde não estariam
compreendidos senão os acontecimentos nacionais que não
pudemos conhecer então; tão bem que por uma penetraríamos num
meio no qual nossa vida já se desenrolava, sem disso nos
apercebermos, enquanto que a outra nos colocaria em contato com
nós mesmos ou com um eu alargado realmente até os limites do
grupo que comporta o mundo da criança. Não é na história
aprendida, é na história vivida que se apoia nossa memória. Por
história é preciso entender então não uma sucessão cronológica de
acontecimentos e de datas, mas tudo aquilo que faz com que um
período se distinga dos outros, e cujos livros e narrativas não nos
apresentam em geral senão um quadro bem esquemático e
incompleto. (HALBWACHS, 1990, pp. 41-42) (grifos nossos).

Neste sentido, é do fluxo da vida vivida e relembrada que estes textos de
Queirós aqui analisados se nutrem. E, ao mesmo tempo, essas memórias do autor um tanto individuais e um tanto coletivas - são reescritas, ficcionalmente, como
reinvenções de um passado, de um lugar, de um espaço.

3.4 Narrativa e Infância em Por Parte de Pai e Ler, Escrever e Fazer Conta
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de Cabeça

Como já foi assinalado, Em Por Parte de Pai, obra que dialoga com Ler,
Escrever e Fazer Conta de Cabeça e outras que compõem o conjunto de narrativas
reveladoras da memória da infância, encontramos a história de um menino que vivia
com os avós, Joaquim e Maria, após o falecimento da mãe. O pai era caminhoneiro
e vivia viajando, o que o privava de sua presença. O menino demostra grande afeto
pelo avô, que escrevia histórias na parede, fazendo delas o primeiro livro do neto.
Entre os personagens havia um mútuo amor calado. O menino carregava muitas
dúvidas e temores, entre eles, o principal medo era o de não ser filho do pai e isso o
fazia sofrer, pois implicava em não ser neto de Joaquim, o que mais lhe doía.
Em reflexões a respeito da infância, é comum se encontrar associações entre
este período da vida humana e um tempo de inocência e alegria, estando presente
no senso comum a representação da infância como uma épocanostálgicade
felicidade. Não é difícil deparar-se com textos que aludem a esse momento sempre
como um tempo em que se foi mais feliz. A ideia da infância como o tempo da
felicidade, da despreocupação ou da alegria faz parte do imaginário coletivo,
havendo ainda quem pense a infância como o tempo da beleza irrecuperável, a ser
guardado na memória. As imagens que nos são remetidas sobre o que é a infância
normalmente têm a ver com situações de felicidade: crianças brincando em um
campo aberto, contos de fadas que terminam em felizes para sempre, brincadeiras e
alegrias para todo lado. A não ser que tenham ocorrido traumas, dificilmente
pensaremos a infância como lugar e tempo de dor, trabalho, castigos físicos ou outra
associação negativa, a despeito de ser esta a experiência real de muitas pessoas.
De fato, há uma tendência em se traçar perfis idealizados de crianças
(bondosas, ingênuas, inocentes e felizes) e da infância (tempo de tranquilidade, de
proteção, de não preocupação etc.), ainda que não correspondam à realidade, em
que muitas crianças sobrevivem sem condições mínimas de afeto e de recursos.
Assim, ainda causa estranheza quando o leitor encontra textos cujas representações
da vida na infância não correspondema este padrão idealizado.
Tanto no livro Por Parte de Pai quanto no Ler, Escrever e Fazer conta de
cabeçao leitor encontra uma infância associada tanto abrincadeira e ludicidade que
converge com a tal imagem idealizada da infância, como também encontraos
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personagens-criança enfrentando situações difíceis, tristes e dolorosas, que fogem
deste ideário.
Em Por Parte de Pai, a narrativa se desenvolve em torno da infância de um
menino entre as décadas de 1940 e 1950, contextualizada numa pequena cidade do
interior de Minas Gerais. Aproximando-se da afirmação de Halbwachs (1990, p. 42)
de que “não é na história aprendida, é na história vivida que se apóia nossa
memória”, ao menino narrador deste texto de Queirós importam as referências
espaciais e temporais que são fornecidas pelos fatos vividos e não por dados
históricos. Entretanto, quando o narrador comenta sobre as anotações de seu avô
na parede da casa, aparece então a indicação de uma data: “Alice nos visitou às 14
horas do dia 3 de outubro de 1949 e trouxe recomendações da irmã Julia e do filho
Zé Maria, lá de Brumado” (QUEIRÓS, 1995, p. 11). Além disso, o narrador está
situado em uma cidade pequena do interior mineiro, onde os acontecimentos eram
incapazes de serem mantidos em silêncio ou em segredo.
Na narrativa, a despeito de trechos que refletem momentos alegres do
menino narrador, encontra-se ele também em confronto com forças e sentimentos
desfavoráveis e difíceis, como o medo, a solidão, a angústia e a rejeição. Nota-se
em várias passagens a presença dos conflitos internos vividos pela criança narradorprotagonista:
Doía muito ser menino. E dor, aumentada pelo silêncio, é como
dente latejando com nervo exposto. (p.22).
Sempre vivi com alguma coisa me atordoando, ameaçando,
procurando explicação, interrogando os rumos. (p.16).
O escuro apertava minha garganta, roubava meu ar. O fio da luz
terminava amarrado na cabeceira do catre. O medo, assim maior do
que o quarto, me levava a apertar a pêra de galalite e acender a luz.
(p. 18)
O sofrimento me machucava inteiro. Eu encolhia, escondia, pedia
perdão e continuava afogado em dúvidas. (QUEIRÓS, 1995, p. 27).

Entretanto, apesar do autor se referir à infância com postura realista e
melancólica, há também memórias de situações de afeto e carinho que ele cultivava
pelos avós, pela casa em que viva vivia e até mesmo pelo seu galo Jeremias, que,
tristemente acabou indo para panela.
Nestas memórias da infância nesta obra, a personagem do avô Joaquim
desempenha um papel fundamental na vida do menino narrador, constituindo-se
também como fonte da memória do lugar, pois anota eventos do cotidiano nas
paredes da casa:
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o avô representa o conhecimento não escolarizado e desempenha o
papel de guardião da memória da pequena cidade. Mesmo sem ter
adquirido o conhecimento formal, ele tinha a sensibilidade de usar a
escrita como registro de memória. (CASTRO; TORGA, 2009, p. 5).

A infância depreendida deste texto não corresponde exatamente ao mito da
infância feliz. Há angústia e medo. O sentimento de angústia do narrador não se
resume às relações parentais. Em diversas passagens da obra, percebe-se a
posição do narrador em relação aos saberes e dogmas que lhe são apresentados.
E, apesar da religião ser vista com certo desdém infantil, o questionamento da fé
causa nele a sensação de pecado, que o faz se envergonhar.

Pensando devagar, acordado na madrugada, eu descobria as tantas
coisas sabidas, mas não vistas e outras vistas e não sabidas. Por
exemplo, Dona Aurora, que não era boreal como na Geografia, me
ensinou desde cedo, estar Deus em toda parte. Eu não via. Também
não queria ver e padecia com o pecado cometido negando ver o
Onipresente. O demônio ficava contente e Padre Libério me benzia.
O sofrimento me machucava inteiro. Eu encolhia, escondia, pedia
perdão e continuava afogado em dúvidas. As três caravelas – Santa
Maria, Pinta e Nina eu não via, mas até desenhava. (QUEIRÓS,
1995, p. 22).

A relação com o sobrenatural o intriga, e, logo no início da narrativa, o medo é
o que toma conta. A avó do menino, diferente do avô, não gostava do silêncio, suas
histórias eram contadas oralmente, enquanto ele escrevia as dele. A avó Maria
falava muito, falava até com as almas! Às vezes falava com a alma de Maria Turum
(negra que havia sido escrava), às vezes com a de um filho que perdera. O menino
narrador, em contato com essas histórias se vê em um emaranhado de sentimentos,
em que predomina o medo.

Enquanto ele escrevia, eu inventava histórias sobre cada pedaço da
parede. A casa do meu avô foi meu primeiro livro. Até história de
assombração, tinha. Era de Maria Turum, preta que foi escrava, não
sei se veio de navio negreiro, e ajudou a criar os filhos. Antes de
morta, já tinha bicho no corpo de tanto ficar na cama, fraca, inválida,
velha. Eu olhava para ela e pensava que viver era encolher, diminuir,
subtrair. Cada dia ela ficava menor. Sua alma costumava passear no
terreiro em noites de sextas-feiras, assustando cachorros, gatos,
galinhas. Andava também pelo corredor da casa, rangendo as tábuas
do assoalho, implorando missa. (QUEIRÓS, 1995, p. 12-3).
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A avó Maria é uma narradora nata, tal como vemos em Walter Benjamim
(1994). Para Benjamim (1994), com o advento da modernidade a narrativa estava
em vias de desaparecimento. Isso porque a narrativa se baseia na experiência e não
na vivência. A experiência é aquilo que quando experimentado, deixa marcas, altera
de alguma forma a vida do indivíduo, fica na memória, enquanto que as vivências
são acontecimentos cotidianos sem maior relevância. A narrativa só acontece no
coletivo, na troca de experiências. Ao participar da narração o indivíduo entra no
circuito da tradição. O ato de narrar requer tempo dos ouvintes reunidos. Devido ao
ritmo de trabalho intenso da modernidade está cada vez mais raro encontrar
pessoas que saibam narrar, porque as pessoas perderam a faculdade de trocar
experiências. O que não é o caso da avó do menino narrador, que vivia atarefada
com os afazeres domésticos e, no entanto, gozava de uma vida tranquila que não
lhe tirara a capacidade de contar histórias.

Minha avó colocava o urinol em cima da cama. Assentava e cobria
tudo com sua saia de noite. Nos chamava pra perto e se punha a
recordar histórias. [...] [...] Meu avô, sem se dar conta, vinha se
assentar junto de nós e escutava, com admiração, minha avó nos
encantar com rainhas, deusas, mancebos, heróis cheios de brilho e
vitórias. (QUEIRÓS, 1995, p. 38-39)

O menino, que, na acepção de Benjamim, é um narrador, baseia-se em
experiências significantes da sua vida, que ficaram guardadas na memória, para
construir suas narrativas. Revela, neste relembrar, fragmentos da vida do próprio
autor e destaca, ao narrar em primeira pessoa, o caráter autobiográfico do texto. O
discurso em primeira pessoa é uma das características da autobiografia, como
afirma Gilberto de Castro:

[os] textos autobiográficos, portanto, [são] narrados em primeira
pessoa. Por mais óbvio que pareça, nunca é demais observar que
seria impossível uma composição autobiográfica a partir de outro
foco narrativo. Essa é uma condição de existência deste gênero de
prosa literária; e essa condição na aparência soa como uma escolha
ou um aspecto meramente formal da composição, sendo antes muito
mais uma necessidade ideológica, estética e existencial do autor.
(CASTRO, 2011, p.1)

O autor, ao criar o texto de sua narrativa literária, na escrita autobiográfica,
resulta re-significando suas próprias lembranças, dando novas formas aos
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conteúdos das experiências vividas presentes em sua memória. Ou, como afirma
Faraco, ele “não apenas registra passivamente os eventos da vida, mas a partir de
certa posição axiológica, recorta-os e reorganiza-os esteticamente”. (FARACO, p.
39, 2013).
Na obra de Queirós, percebe-seque houve transposições de fragmentos das
experiências vividas mediadas pelas memórias do autor, num complexo processo de
composição dos objetos estéticos literários. É importante lembrar, como Faraco
(2013) o faz relendo Bakhtin, que essa transposição de planos da vida para a arte
não é isenta e nem é meramente traduzida numa nova linguagem, mas possui certo
viés valorativo que favorece as opiniões individuais do sujeito em detrimento de
outras.
Em Por Parte de Pai e também em Ler, Escrever e Fazer Conta de Cabeça,
observa-se o discurso originado da voz de uma criança e as narrativas formando
espécies de quebra-cabeças, que apresentam histórias de vida repletas de
acontecimentos dolorosos, como o sofrimento e a morte da mãe - decorrente de um
câncer, a convivência em ambientes com novas estruturas familiares, a separação
dos irmãos e outras dificuldades comuns a esse período da vida. Conflitos e
dificuldades que, de resto, acontecem na vida da maior parte das pessoas, a
despeito de um mito da infância feliz. De um tempo presente no momento da escrita,
o narrador volta ao seu passado, ressignificadoa partir do seu ponto de vista, que se
mantém soberano, e, nesta nova escrita, tal passado é transformado e modificado
de acordo com o que sua consciência quer valorizar, aquilo que ele julga merecedor
de destaque, num jogo um tanto psicológico ou mesmo psicanalítico. Os enunciados
são construídos a partir do poder da fala do autor, como se percebe na definição de
Bakhtin para os romances monológicos21 (BAKHTIN, 2010). Assim, o narrador
detém o monopólio da palavra, entoando a voz dos outros do modo que melhor
ressoa para si mesmo. Reescreve a si mesmo, mas também reescreve aos demais.

Essa voz criativa tem de ser sempre, segundo insiste Bakhtin, uma
voz segunda, ou seja, o discurso do autor-criador não é a voz direta
do escritor, mas sim um ato de apropriação refratada de uma voz

21

Em Problemas da Poética de Dostoiévski, Bakhtin se detém na representação da ideia nos
romances de Dostoiévski afirmando que nos romances de teor monológico, como os de Tolstói e
Turguêniev, a ideia não pode ser representada, apenas assimilada. Nesse caso, só o autor possui
uma ideia finalizada, que é colocada na boca das personagens. A ideia já foi feita fora do romance.
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social qualquer, de modo a poder ordenar um todo estético.
(FARACO, p. 40, 2013).

É, então, pela voz do menino-narrador que se encontra o mundo. Os
enunciados são construídos a partir da voz que o autor, depois de adulto, dá à
criança de suas narrativas e memórias. A criança assume papel de maior relevância
em relação aos outros personagens, a sua voz é a mais forte entre todas. Segundo
Bakhtin (2010), todas as vozes dependem da posição onde se encontra o sujeito e
essa diferença não indica apenas uma relatividade de pontos de vista, mas produz
qualidades distintas da memória do narrador. Sendo assim, o autor enquanto sujeito
que tem em si um tempo e um espaço, tem o poder de selecionar suas memórias,
escolher umas em detrimento de outras. Logo, suas percepções do presente
interferem na sua visão do passado. Como afirma Halbwachs: “se o que vemos hoje
tivesse que tomar lugar dentro do quadro de nossas lembranças antigas,
inversamente essas lembranças se adaptariam ao conjunto de nossas percepções
atuais.” (HALBWACHS, 1990, p. 25).
Na narrativa analisada, nem mesmo o avô está livre de adaptações
executadas ao ato de escrever. Para Castro e Torga (2009, p. 6), ao escrever as
histórias nas paredes da casa, “embora o avô registrasse suas memórias, estas não
estavam a salvo da transformação operada pelo sujeito recordador, que sempre
acrescenta algo mais ao que reproduz”, como pode ser observado no seguinte
trecho: “Meu avô pregava todas as palavras na parede, com lápis quadrado de
carpinteiro, sem separar as mentiras das verdades. Tudo era possível para ele e
suas letras”. (QUEIRÓS, 1995, p. 18). Não havia divisões para verdades ou
mentiras, para escrita, que também era fruto de memórias, não importava a distinção
entra o “real” e o “ficcional”, assim como a literatura de Bartolomeu Campos de
Queirós.
O narrador é capaz de voltar no tempo e colocar-se ao lado da criança sem
voz que ele próprio foi, e então poder dar voz a ela. Voz essa que se mantinha
abafada no núcleo familiar. A avó dizia que o menino recebia muitos mimos do avô,
mimos que ela considerava indevidos, excessivos: “[o relógio em forma de oito] Batia
de meia em meia hora e meu avô não esquecia de dar corda. Segundo minha avó,
meu avô me dava também muita corda.” (QUEIRÓS, 1995, p.15). Percebe-se neste
fragmento do texto que, de acordo com os padrões da época, havia uma
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representação da criança como sendo a de alguém a quem não se pode dar muito
espaço, nem muita trela, nem “muita corda”, a quem se devia tratar com rédeas
curtas. Neste ponto, há uma convergênciaentre a posição expressa pela
personagem da avó e a visão da infância como um período próprio e propício para
que o sujeito seja devidamente domado e disciplinado, o que remete aos conceitos
de educação em voga por volta de meados do século XX, período histórico da
infância do próprio autor.
É importante ressaltar as especificidades da representação da família nesta
obra. Rompendo com o modelo tradicional do que seria uma família “normal”,
comumente representada, isto é, constituída pelos pais e sua prole, o menino personagem principal - acaba se tornando, de certa forma, o centro da instância
familiar, já que não tem a mãe, por ser falecida, e nem o pai, por ser casado com
outra mulher e viver viajando como caminhoneiro. Os avós representam o núcleo
adulto da história, e é com eles que se estabelece uma relação de afeto, descrita
como sendo de um carinho diferente, um carinho calado. A narrativa é masculina,
como remete ao leitor o título do livro, e o avô é o modelo de masculinidade que o
neto tem por referência na infância. Entretanto, a avó é uma figura fundamental.
É uma infância de silêncio e solidão. Os questionamentos da criança ficam
para si mesmo, seus dramas não são expostos para nenhum outro personagem.
Depois de um acidente - em que a avó tem um derrame e cai com a cabeça em cima
de um machado -, o ambiente familiar se modifica e a partir de então, o menino
começa a ficar cada vez mais só e a viver novas descobertas, silenciosamente. É a
saída da infância para a adolescência:

Ficava horas diante do espelho reparando meu rosto sem rugas e
barba. Eu sentia que andava crescendo e ninguém percebia. As
pernas, recobertas com pelos finos e louros, me confirmavam isso.
Eu já tinha calça comprida de ir à missa com minha avó. (QUEIRÓS,
1995, p.45)

Entretanto, a narrativa não se estende por esse novo período da vida do
menino. Ela se encerra quando o menino se vê obrigado a deixar a casa dos avós.
Diante da difícil situação, o menino permanece calado, regrado em seu silêncio:
“Olhei a Rua da Paciência, inclinada e estreita. Nascia lá em cima, entre casas
miúdas e se espichava preguiçosa, morro embaixo. Não perguntei ao meu pai qual o
destino.” (QUEIRÓS, 1995, p.73).
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O fim da narração acontece justamente no mesmo lugar em que o livro
começa, isto é, na Rua da Paciência. Só que então, a rua não mais é vista pela
janela da casa nem pelo olhar do avô, e sim pelo lado de fora, pelo olhar do menino
que se senta, em silêncio, na boleia do caminhão, ao lado do pai, segurando as
lágrimas para não demonstrar o seu medo, como quem amadurece. Seu avô não
aparece na hora do adeus, já havia se despedido antes, numa explicação singela e
emocionante sobre o tempo, que leva tudo e todos, mas a que o menino-narrador
superará posteriormente na escrita, por meio da memória e da palavra.

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, arvores crepúsculos. Tritura os dias, as noites, o
sol, a lua, e as estrelas. Ele é o dono de tudo. 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. As madrugadas, os sonhos, as decisões, duram
pouco na boca do tempo. Sua garganta traga as estações, os
milênios, o ocidente, o oriente, tudo sem retorno. E nós meu neto,
marchamos em direção a boca do tempo. (QUEIRÓS, 1995, p.72).

Logo na epígrafe de Ler, Escrever e Fazer Conta de Cabeça o autor reafirma
o seu estatuto de memória e literatura, indicando que, apesar do livro ser baseado
em fatos vividos, não deixa de ser ficcional, pois se constrói a partir do
elementotempo, que fazressignificar o passado na memória: “O tempo amarrota a
lembrança e subverte a ordem”.
O pai do menino era caminhoneiro e vivia a viajar, assim como o de Por Parte
de Pai, mas, apesar de ficar pouco tempo em casa os dois eram muito amigos.
Apesar das relações de afeto com as personagens femininas do enredo, essa é uma
narrativa em que a figura masculina, representada pelo pai, desempenha papel
fundamental. A família depende financeiramente do pai, e, pelo fato de que a sua
presença era rara, quando ele estava em casa, isto era festejado pela mãe e irmãos.

Em suas tantas partidas [do pai], o silêncio derramava um grande
pesar sobre a casa. O vazio de sua ausência trancava nossas bocas
de maneira desmedida. A urgência por seu retorno ocupava os dias e
tomava as tardes mais longas. Sem bravura, assentado na porta da
rua, procurava pensá-lo em invisíveis distâncias, perseguindo
caminhos. Minha mãe, puxando a cadeira, se assentava perto da
tristeza. Com escondida melancolia, trazia a esperança para ditar
alegrias, quando tudo era só voltas. (QUEIRÓS, 1996, p. 14).
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Em Ler, Escrever e Fazer Conta de Cabeça, a escola e toda a materialidade
que a cerca (o uniforme, os materiais escolares) fazem parte de uma gama de
experiências que remetem à memória e aos sentimentos de uma criança frente à
novidade representada pela entrada na escola: uma vivência nova que envolve
códigos diferentes do universo familiar. Já em Por Parte de Pai, é a própria casa dos
avós que se destaca como espaço central da narrativa. Na casa em que o meninonarrador viveu - e que o avô fazia de livro - ficaram as recordações e as imagens
que o tempo guardou na memória. A relação da casa com algumas cenas vividas se
estabelece pelo imaginário da criança diante daquelas paredes escritas: “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).
Também a história do lugar e podia ser lida nas paredes da casa do avô:

Todo acontecimento da cidade, da casa, da casa do vizinho, meu
avô escrevia nas paredes. Quem casou, morreu, fugiu, caiu, matou,
traiu, 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. Eu não sabia por que os
soldados tinham tanta coisa pra adoçar. Também desenhava
tesouras desaparecidas, serrotes sem dentes, facas perdidas. E a
casa, de corredor comprido ia ficando bordada, estampada de cima a
baixo. As paredes eram o caderno do meu avô. Cada quarto, cada
sala, cada cômodo, uma página. (QUEIRÓS, 1995, p.10-11).

ParaGama-Khalil(2013), em Por Parte de Pai o que ata toda a narrativa é a
casa do avô, porque ela é geradora de todos os sentimentos, ações e experiências
que tecem a trama. Ela recebe tamanho destaque na obra por ser o espaço
agregador das memórias.
Enquanto em Por Parte de Pai a casa se torna espaço agregador das
memórias da infância, em Ler, Escrever e Fazer Conta de Cabeça todo o universo
que cercava a vida escolar da época bem como a experiência infantil ao ser
matriculado na primeira escola. A escola é o espaço de experiência de ternura e
carinho ela que é a geradora de sentimentos e experiências que tecem a trama.
Representada de forma singela e idealizada pela rede de escritas e histórias que a
compõe, a escola parece ser bastante diferente daquela que permeia o imaginário
atual. É visível as expectativas infantis em relação à escola - o medo e a ansiedade
faziam parte desses sentimentos, além do apreço pela mesma.
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Na atualidade, a escola se concentra na disciplina e tem uma origem religiosa
rígida. Grande parte das pessoas tem a infância delimitada pelo ciclo escolar. A
escola como ponto de encontro das diversas infâncias assim como a vemos em Ler,
Escrever e Fazer Conta de Cabeça onde temos acentuadas as diferenças sociais
entre os estudantes.
[...] 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. 20).

Entretanto nada disso tirava o encanto que a escola representa para o menino
narrador. Ela parece central para ativar sua memória em busca de um tempo
passado. Seguindo o debate de Halbawachs entre memória e lugar, não há memória
que não se desenvolva dentro em um espaço. Ele é o lugar de produção de
memória pela simbologia que lhe é impregnado, o homem estabelece uma relação
com o espaço que envolve a própria formulação de pensamentos.

Assim, não há memória coletiva que não se desenvolva num quadro
espacial. Ora, o espaço é uma realidade que dura: nossas
impressões se sucedem, uma à outra, nada permanece em nosso
espírito, e não seria possível compreender que pudéssemos
recuperar o passado, se ele não se conservasse, com efeito, no meio
material que nos cerca. É sobre o espaço, sobre o nosso espaço [...]
que devemos voltar nossa atenção; é sobre ele que nosso
pensamento deve se fixar, para que reapareça esta ou aquela
categoria de lembranças. (HALBWACHS, 1990, p. 143).

Pensar a memória sociologicamente implica concebê-la como baseada numa
relação espaço-temporal “encontrar o passado no presente”. Temos nos textos
elencados em comum o fato de que para sua própria reconstrução, por intermédio
da memória, o narrador se vale também de um espaço agregador de suas
lembranças: a casa no primeiro e a escola no segundo.
A relação entre memória e espaço se dá no fato do segundo ser a “semente
de

rememoração

da

primeira”.

Portanto,

compreende-se

a

sociedade

compreendendo espaços e objetos. Já que esses estimulam lembranças que dizem
respeito à memória coletiva. Os lugares sempre recebem marcas de um grupo e a
presença desse grupo deixa marcas no lugar. O lugar ocupado pelo grupo é a
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reunião dos elementos da vida social. “Então, todas as ações do grupo podem se
traduzir em termos espaciais, e o lugar ocupado por ele é somente a reunião de
todos os termos.” (HALBWACHS, 1990, p. 133).
O protagonista de Ler, Escrever e Fazer Conta de Cabeçaapresenta a escola
como lugar de respeito, uma visão talvez até discrepante da que temos hoje nos
meios urbanos, mas parecida com aquela do interior em que o prestígio pela escola
e professores é demostrado pela admiração dos estudantes.

Por definição minha, perseguindo respostas, eu desconfiava ser a
escola um lugar de muito respeito. Era preciso ter as unhas limpas e
aparadas, cabelo penteado, cabelo caprichado dentro do embornal,
uniforme lavado – calça azul-marinho e camisa de fustão branco – e
passado com ferro de brasa, goma de polvilho rala na gola, para não
arranhar o pescoço. (QUEIRÓS, 1996, p. 8 e 9).

É interessante ressaltar que ainda que a escola fosse o lugar de dar o melhor
de si, exigindo um visual limpo e arrumado, que por consequência seria uma mostra
do zelo da mãe, a pobreza se revela em ambas narrativas como limitante de bens
materiais hoje indispensáveis a maioria dos estudantes:

Eu ia descalço, como tantos, para a escola. Sapato era coisa de
domingo com frango, pai em casa e macarrão. A poeira da estrada,
misturada com o frio e o orvalho de maio, trincava minhas pernas.
(QUEIRÓS, 1996, p. 25).

Entretanto tais limitações não impediam o bom rendimento e a alegria de ir
para a escola, porque ali se encontrava acima de tudo o afeto, principalmente por
parte da professora. Um grande destaque é dado à admiração infantil diante da
daquela que parecia uma fada na posição de ensinar. Dona Maria Campos ocupa
inúmeras páginas do Ler, Escrever e Fazer Conta de Cabeça, revelando a
importância social desse profissional, vemos mais uma vez um contraste em relação
aos tempos atuais vividos.

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. 9) (grifo nosso).
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Ao descrevê-la, o protagonista quase cria a imagem de um ser mítico detentor
do dom de revelar aquilo que não lhes poderia ser sabido sem uma ajuda superior
“O giz, em sua mão, mais parecia um pedaço de varinha mágica de fada, explicando
os mistérios.” (QUEIRÓS, 1996, p. 45) E para agradar essa pessoa de tanto
destaque na vida infantil o menino que já lia um pouco, fingia não saber e aprendia
outra vez, e todas as crianças gostavam de aprender primeiro só para fazê-la feliz. E
como presente sempre havia flores para preencher um vaso que sempre ficava em
cima de sua mesa coberta por toalha. A narrativa nos mostra que a relação entre
professor e aluno era (e deveria) ser pautada no carinho e respeito. Todo carinho
era pouco para o aluno que desejava aprender para ser amado. No texto, é
percebido como as crianças correspondem com encanto e admiração o cuidado da
professora para com os seus educandos nos revelando a importância da afetividade
nas relações escolares na primeira infância, já que são elas que vão permanecer
durante toda a vida.

Na hora da chamada, o silêncio ficava mais vazio e o coração quase
parado, esperando a vez de responder “presente”. Cada um se
levantava, em ordem alfabética, e com voz alta, clara e vaidosa,
marcava sua presença e recebia mais uma bolinha azul na frente do
nome. Ela chamava por nome completo, com o pedaço da mãe e o
pedaço do pai. Eu me sentia inteiro. Queria ter mais nome, para ela
chamar por mais tempo. (QUEIRÓS, 1996, p. 45)

Tamanho era o prestígio pelo profissional da educação que os pais davam
“carta branca” para ela e na ausência dos mesmos ela é quem se tornava autoridade
maior com todos os direitos a qualquer tipo de correção.

Meu pai me matriculou na escola, mas só aparecia no dia 7 de
setembro, quando eu ainda não arrepiava. Também não precisava
aparecer. A professora decidia sobre os ensinamentos importantes,
consultando seu caderno de plano de aula com capa de papel de
presente. Lá em casa, a confiança na professora era muita e meus
pais diziam: “--- se a professora precisar botar você de castigo, pode,
e você vai levar uma surra quando chegar em casa”. (QUEIRÓS,
1996, p. 49-50).

Na narrativa encontramos a fragilidade da criança diante de episódios que
revelam uma infância difícil cercada pela pobreza, mas que apesar tudo, contava
com o afeto do seio da família. Talvez o acontecimento que mais emocione por
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tamanha sensibilidade que é descrito, é o da doença da mãe. Todo o universo
infantil se transforma quando a mãe adquire um câncer. A mãe já não dá conta dos
afazeres domésticos e o cuidado com os filhos se torna cada vez mais difícil,
levando à criança ao amadurecimento precoce: “[...] Agora, se um botão caía da
camisa, eu é que tinha que prender com espinho de laranjeira, que já não servia só
para furar linguiça. [...]”(QUEIRÓS, 1996, p.52-53).
O universo de significação que cerca a enfermidade passa a fazer parte da
realidade do protagonista e nos é apresentada sob a ótica da criança que se sente
impotente diante do sofrimento de todos devido à doença 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 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. [...] E o
tamanho da palavra morfina me atordoava. Guardei minha leitura em
solidão, naquela noite. (QUEIRÓS, 1996, p. 37-37)

Diante da situação doença da genitora, manter a rotina infantil ser torna
impossível. As coisas não eram mais como antes, nem mesmo as cobranças na
escola “[...] A professora olhava, passava a mão na minha cabeça, e me pedia para
ajudar a distribuir os cadernos ou para passar o ditado no quadro. Não me
repreendia como antes. [...]” (QUEIRÓS, 1996, p.52-53). Percebe-se a sensibilidade
da professora com o menino.

Eu voltava da aula, tirava o uniforme e ia fazer os deveres aos pés
da cama de minha mãe. Se puxava assunto, contando sobre o
nascimento das sementes, ela me olhava como se não estivesse ali.
Eu ficava sem graça, reparava os desenhos da madeira da cama e
me abria para tristeza. Assim, a saudade antecipada nos
aproximava, e a dor passava a ser nossa. Eu olhava suas mãos
sobre o lençol, via as veias passeando sobre os ossos, azuis, e
tentava me confortar dizendo que nada é para sempre. (QUEIRÓS,
1996, p. 54)

E esse mesmo sendo tão pequeno ainda parecia já compreender a
irreversibilidade da morte. O menino tímido e fechado em si se abre, então, para a
tristeza que se prolongaria em sua vida.
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CONCLUSÃO

A recordação individual sobre a própria infância pode ser pensada e analisada
por diversos ângulos, considerando-se desde o seu teor psicológico - isto é, sua
dimensão fundadora da identidade dos sujeitos - até seu cunho histórico social, em
que se incorporam elementos intersubjetivos e comunitários. Mas, qualquer que seja
a perspectiva teórica tomada como referência, é impossível negar o seu caráter
intrínseco à natureza social do homem e às vivências coletivas, o que insere a
lembrança, a recordação (como também, por conseguinte, o esquecimento e os
apagamentos da memória), nas práticas sociais e nos processos de significação da
linguagem. Neste sentido, é possível compreender a produção literária de
Bartolomeu Campos de Queirós,aqui analisada,a partir dos elementos relacionados
às lembranças da sua infância, numa escrita ficcional repleta de evidências que
vinculam as narrativas ficcionais à própria vida do autor.
A abordagem aqui apresentada considera o poder da literatura, da estética da
palavra, para o acionamento de outros mundos, ficcionais ou mnemônicos, que
conseguem transportar os leitores a outras vidas, outros lugares, outros tempos, que
remetem, por sua vez, tanto aos textos quanto às suas próprias lembranças. De
certa forma, as personagens literárias trazem à cena da memória – direta ou
indiretamente - as personagens de suas próprias experiências de vida (real ou
fantasiosa), permitindo aos leitores o deslocamento para outros tempos e lugares.
Assim, estes textos de Bartolomeu Campos de Queirós tematizam a infância,
utilizando, na recriação literária, elementos da infância do autor, daí decorrer o seu
caráter autobiográfico. Esta infância é apresentada de forma ímpar, pois, ainda que
se encontreem seus conteúdos várias temáticas singelas e doces relacionadas
classicamente a esta fase da vida (brincadeiras, descobertas, relações familiares e
afetivas, cotidiano ligado à casa ou à escola etc.), os textosdemonstram, também, numa estética sóbria e num tratamento próprio da linguagem -,haver distâncias entre
o imaginário social relacionado à criança e as representaçõesque emanam das
narrativas de Queirós, nas quaisa vida apresenta seuquinhão de sofrimento, solidão
e dor.
Em ambos os livros, a doença dos responsáveis pelo menino acabam por
gerar trazer sofrimento e dor. Em Por Parte de Pai, após o acidente da avó, a
criança se vê expulsa da casa dos avós, e em Ler, Escrever e Fazer Conta de
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Cabeça, a doença da mãe, que desencadeia sua morte, abala a estrutura familiar e
psicológica da criança. Pelo fato das crianças terem sido quase sempre
referenciadas pelas vozes dos adultos, não se sabe ao certo as sensações e os
sentimentos diante de situações dolorosas, como as de perda e luto. No entanto,
nos livros trabalhados é possível percerber uma visão particular, que pode ser
tratada como universal também, da criança ante tais situações. Uma constante nos
livros é o silêncio da criança, tanto diante das situações de adversidades comuns à
vida, quanto diante daquelas que poderiam ser consideradas mais traumáticas. As
reflexões do menino-narrador são profundas e destroem qualquer proposição que
indique que as crianças têm uma visão rasa sobre a vida. Ao contrário, ele consegue
perceber sua condição de menino e refletir sobre isso, embora não consiga
manifestar, através de palavras os seus sentimentos “Doía muito ser menino. E dor,
aumentada pelo silêncio, é como dente latejando com nervo exposto.” (p.22).
A dificuldade de manifestar os sentimentos oralmente é comum aos outros
personagens da narrativa, porém ela é caracterizada de forma bem mais marcante
na figura da criança que recebe maior destaque na obra: o menino narrador. Essa
atitude silenciosa do menino, por vezes, era interpretada de forma errônea, como
por exemplo, quando o pai batia no menino com cinto de couro confundido seu
silêncio com teimosia.
Tal silêncio permanece mesmo diante das duas maiores perdas, em Por Parte
de Pai a saída da casa dos avós, que resulta o afastamento do avô: “Olhei a Rua da
Paciência, inclinada e estreita. Nascia lá em cima, entre casas miúdas e se
espichava preguiçosa, morro embaixo. Não perguntei ao meu pai qual o destino.”
(QUEIRÓS, 1995, p.73); e em Ler, Escrever e Fazer Conta de Cabeça a morte da
mãe: “Minha boca estava branca de dor e medo. O silêncio interminável trazia um
andar sereno de todos e gestos feitos só de desculpas.” (QUEIRÓS, 1996, p. 99), o
menino se manifesta em forma de silêncio e não há diálogos ou explicações dos
mais velhos.
É uma infância complexa, sem simplificações, que se desenha nos dois livros.
Queirós provoca, assim, nestes textos literários, sentimentos e reflexões que
ampliam o horizonte de compreensão sobre a infância e a criança, a partir de um
olhar que reflete outros ângulos de percepção do mundo, em que os
acontecimentos, as perdas, as relações interpessoais, os contextos socioculturais e
o fluxo da vida em sua inteireza são narrados por personagens-meninos, numa
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lógica singular e própria de ver e de registrar. E abrem-se, assim, estes textos, às
interpretações dos leitores, com suas imaginações e bagagens, impregnando a
infância de sentidos que o texto imprime e acionando novos significados,
relacionados aos outros textos que leu, às vivências que teve. Nas palavras do
próprio Queirós:

E quando a gente escreve, escreve envolvido com tudo isso. Até
mesmo quando a gente aprende a falar, descobre que a palavra é
composta, que a palavra é ambígua. Quando eu falo a palavra ‘pai’,
por exemplo, estou nomeando uma pessoa silenciosa, uma pessoa
que fala pouco; estou nomeando uma pessoa econômica de carinho,
diferente de quando o outro fala ‘pai’. É essa coisa que a palavra tem
de composta, que para um é uma coisa. É muito difícil ter uma
proposição de que o que o outro lê é o mesmo que eu escrevo. Não
é. Eu tenho absoluta certeza disso (QUEIRÓS, 1994, 147).

Queirós afirma, por outro lado, que é para si mesmo que escreve, motivado
por uma necessidade de expressão centrada em si. “Eu escrevo fundamentalmente
para mim. [...] Eu sempre escrevi para mim, há uma necessidade minha de
escrever”(QUEIRÓS, 1994, 146). Mas associa o leitor ao processo de complementar
o sentido do que foi escrito, atribuindo-lhe papel fundamental na literatura.

O grande patrimônio que temos é a memória. A memória guarda o
que vivemos e o que sonhamos. E a literatura é esse espaço onde o
que sonhamos encontra o diálogo. Com a literatura, esse mundo
sonhado consegue falar. O texto literário é um texto que também dá
voz ao leitor. Quando escrevo, por exemplo: “A casa é bonita”, coloco
um ponto final. Quando você lê para uma criança “A casa é bonita”,
para ela pode significar a que tem pai e mãe. Para outra criança,
“casa bonita” é a que tem comida. Para outra, a que tem colchão. Eu
não sei o que é casa bonita, quem sabe é o leitor. A importância para
mim da literatura é também acreditar que o cidadão possui a palavra.
O texto literário dá a palavra ao leitor. O texto literário convida o leitor
a se dizer diante dele. Isso é o que há de mais importante para mim
na literatura. ((BARTOLOMEU, 200?, p.1)

Sendo a literatura capaz de estabelecer realidades de outros tempos e
espaços, aceitas pelo leitor como possíveis e verossímeis, ela resulta atuando
também como construtora de representações sobre o passado, sobre a infância,
induzindo o leitor a uma narração de origem que, mesmo não sendo a sua, faz
refletir sobre essa. O leitor é chamado a preencher, com sua imaginação, as lacunas
das

trajetórias

descritas

nestes

textos

literários.

Quando

as

estratégias

interpretativas dessa trilha temporal se colocam em operação, o leitor é içado a um
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percurso imaginário que faz aproximar as vivências ficcionais a suas experiências
pessoais.
A literaturade Queirós éuma criação que envolve memórias, sendo evidente
que o autor recorreua elas como matéria ficcional. E no processo de leitura também
as memórias do leitor passam a ser acionadas, ocasionando percepções,
entendimentos, sentimentos e pensamentos que atualizam os significados do texto,
completando-os. O próprio Queirós afirma ter certeza de que aquilo que ele
escreveu não será o mesmo que o leitor lerá: “Tenho tanta certeza que às vezes
escrevo quase nada, para o outro poder ler muito”. (QUEIRÓS, 1994, p.147). Assim,
a memória é acionada tanto na produção quanto na recepção destes textos
literários, fazendo refletir sobre universais humanos, como a infância, o amor, os
aprendizados, a solidão, as descobertas.
A narrativa memorialística, comparada a outros textos que se consideram
estritamente literários - sem viés mnemônico evidente -, ocupa, muitas vezes, um
lugar periférico pelo fato de ser considerada uma escrita não propriamente artística,
porque não totalmente ficcional. Contudo, este tipo de narrativaé sempre uma
recriação, uma reinvenção (portanto, ficção), que pode se originar no processo da
memória, que atravessa o tempo e tenta recuperar, com palavras, o que foi
originalmente vivido, a essência do que se viveu, mas fundamentalmente também
outra coisa: literatura.
Assim, estes textos de Bartolomeu Campos de Queirós remetem-se à
temática da infância promovendo, portanto, uma reflexão que amplia nosso
horizonte de compreensão sobre a infância e consequentemente a criança, para um
olhar que a compreende como ser complexo que é.
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ANEXOS

1 - Por Parte de Pai

Fragmento

1. Págs. 7 a
10

2. Págs. 10 a
12

Personagem/t
ema
Rua
Paciência

Descrição

da Inclinada e estreita;
Nascia lá em cima; entre casas miúdas.
Morria depois da curva.
Vigário
Vestia batina preta e sapato de verniz e
elástico.
Operários
Desciam e subiam a rua da Paciência;
Revezavam-se nos muitos turnos da
fábrica.
Avós
Quando jovens trabalharam na fábrica
sem embaraços.
Berço
de Lugar onde os filhos ficavam presos para
caixote
dar sossego à avó.
Avô
Acreditava em sonhos e dizia saber
decifrá-los;
Não movia uma palha;
Havia sido tomado conta pela preguiça;
Andava devagar, arrastando os pés como
se num atoleiro, gestos medidos, olhar
comprido e fundos suspiros como se
fatigado pela falta de fazer.
Vaca
Tira de jogo do bicho que o avô comprou
e ganhou.
Casa do avô
Muitas janelas que abriam direto para rua,
com três degraus.
Pai, Filho e Degraus da casa.
Espírito Santo
Letra do avô
Letra bonita, alta, tombada para a direita,
quase deitando, mas sem preguiça.
Letra farta, cheia de dois efes, dois emes,
dois pês.
Avô
Possuía letra bonita;
Escrevia nas paredes da casa;
Pai de muitos filhos.
Temas
Quem casou, morreu, fugiu, caiu, matou,
escritos
nas traiu, comprou, juntou, chegou, partiu.
paredes
Objetos perdidos.
Casa do avô
De corredor comprido;
Bordada, estampada de cima a baixo;
O “caderno” do avô;
Cada quarto uma página;
Cada assunto escrito em um lugar
específico, assunto indecente ficava no
alto;
Primeiro livro do menino;

Trechos
relevantes/Intertextuali
dade
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3. Págs. 12 a
15.

Continha histórias de assombração, caso
de trapezista de circo, desrespeitando
moça assanhada de família, caso de
virgem da pia união das filhas de Maria,
apaixonada pelo padre missionário
visitador da cidade, milagres, história de
Milicão.
Inventava histórias sobre cada pedaço da
parede;

Menino

Maria Turum

Avó
Milicão

Urinar
cama

na

Leitura
Escrever
Gemas
4. Págs. 15 a
17

Relógio
parede

de

Avô
Padre Libério

Solitária

Mãos
do
Padre Libério
Crendices da
avó

Avó

Preta que foi escreva;
Ajudou a criar os filhos;
Morreu inválida, na cama com o corpo
com bichos;
Sua alma passeava no terreiro em noite
de sextas-feiras;
Tinha a alma coberta de luz branca,
cercada de anjos pretinhos, segundo a
avó;
Gostava da cor branca, segundo o avô.
Conversava com a alma de Maria Turum.
Figura alta, mistura de homem e mulher,
com seio e barba;
Ia à missa todo dia, comungava, só
calçava sapatos velhos de verniz e
elástico do vigário.
O menino só parou de urinar na cama
quando o avô ameaçou a escrever tal ato
na parede.
Coisa séria
Coisa mais séria ainda, significava não
apagar nunca mais.
Fazia-se a gemada com canela, servida
quente para curar gripes e resfriados.
Em forma de oito;
Batia de meia em meia hora;
O avô não esquecia de dar corda.
Dava muita corda para o menino, segundo
a avó.
Visitava cidades das redondezas;
Usava batina escura;
Boca meio torata;
Era só bondade;
Todos beijavam sua mão.
Lombriga grande e perigosa, que seus
ovos poderiam subir para cabeça e causar
loucura.
Morena, macia, morna, com dedos roliços
de quem não pegava no pesado.
Travava conversa com outro mundo,
jogava sal no fogo para espantar visita
demorada, não deixava o avô dormir de
meias para não chamar a morte.
Acreditava no Padre Libério.
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Conflitos
menino

5. Págs. 17 a
20

do

Cura sugerida
para
os
conflitos
Medos
noturnos

Outra
visão
com
a
claridade
Avô

Menino

Pai

Amor do avô
6. Págs. 20 a
24

Rua
Paciência

da

Avô
Avó
Deus

Demônio
Conflitos
menino

do

Três
Caravelas
Fé, Esperança
e Caridade

Andava ouvindo barulhos fora de hora, via
vultos de branco no quintal;
Cismou não ser filho do pai;
Vivia com alguma coisa atordoando,
ameaçando, procurando explicação.
Benzer-se;
Fazer penitência;
Mortificar-se.
Vento
soprava,
resmungando,
cochichando esfriando os pensamentos,
anunciando fantasmas;
Roupas dependuradas transfiguravam-se
em monstros e sombras;
O barulho do colchão de palha arranhava.
Nariz do monstro era o cabo do guardachuva, o rabo do demônio o cinto do avô,
o gigante, a capa “Ideal” cinza para os
dias de chuva e frio.
Não deixava as palavras se perderem,
pregava as palavras na parede com lápis
quadrado de carpinteiro.
Arado, atentado, esperto, mas nunca foi
birrento;
Feito para pensar além do devido.
Viajava nas estradas noites seguidas,
semanas inteiras, sem pânico arrepios ou
lanternas.
Era suficiente para o menino, o carinho
encharcava os olhos.
Calçada
por
pedras
redondas
e
irregulares, pedras centenárias, cinzas
que ficavam limpas e cercadas de
umidade e areia lavada depois das
chuvas.
Possuía olhar espantado de quem vê
cada coisa pela primeira vez.
Fazia croché nos panos de prato.
Ensinaram-lhe que Deus estava em todas
as partes, porém o menino não O via e
não queria ver.
Ficava contente com o desejo do menino
de não ver Deus.
O sofrimento lhe machucava por dentro,
ele encolhia, pedia perdão e continuava
afogado em dúvidas;
A dor aumentava feito dente latejando
com nervo exposto.
Santa Maria, Pinta e Nina
Trabalhavam na fábrica, vestiam-se,
calçavam-se e penteavam-se igual, viviam
sós.
Iam à missa de domingo com saídas de
flores, de braços dados, com véus
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Esperança
Cidade
Iva e Eva

José
Clara e Gema
Avô
7. Págs. 25 a
27

Avô

Locomotiva
Avó

Guarda-roupa

Terno

8. Págs.
27 a
30

Jeremias

Eclipse

Avó

brancos jogados nos ombros;
Perfumavam a cidade com seu perfume
caximir-buquê.
A última a morrer no dizer popular, foi a
primeira a morrer das três irmãs.
Incapaz de viver com silêncios e
segredos.
Anãs que vendiam verduras e abajures
feitos com papel crepom;
Namoravam assentadas em cima do muro
para ficar da altura dos rapazes.
Primo do menino que “arrastou asas” para
uma das anãs.
Moravam do outro lado da ponte.
O que mais sabia fazer era brincar apesar
de que nunca sorria por inteiro.
Quase não saía de casa, apreciava o
mundo pela janela de casa, sempre
surpreso;
Sabia olhar, passava horas reparando o
mundo;
Transformava tudo em palavras na
parede;
Visitava os filhos em caso de nascimento,
aniversário ou doença.
Passava por Bom Despacho, Pará de
Minas, Onça de Brumado.
Estava sempre em contato com a
comunidade,
pagando
uma
visita,
trocando uma receita, devolvendo um
copo de açúcar, rezando uma novena;
Debulhava o rosário entre os dedos.
Espelho oval na porta do meio;
Onde morava o terno preto;
Hóspede intruso, ninguém perguntava
nada sobre ele.
O pai possuía um que serviu apenas para
dois casamentos;
Ter um terno era possuir meio caminho
andado.
Galo cego de um olho que possuía
privilégios que os outros galos não tinham.
Seu mundo era dividido em luz e trevas,
causava pena no menino, pois o ele vivia
em meio termo;
Um olho um presente e o outro castigo;
Era meio lerdo, não fugia do menino.
Anunciado pelo rádio;
Mexeu com a rotina, principalmente
religiosa, da cidade que acreditava ser o
fim do mundo.
Matou Jeremias na manhã do eclipse.
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de

“[...]
Nessa
manhã,
antes da noite invadir o
dia, minha avó matou o
Jeremias para o almoço.
Matou daquele jeito,
pisando nas asas e nos
pés, despenando um
pedaço do pescoço,
batendo com o lado da
faca antes de cortar e
aparando o sangue em
tigela de louça. Meu
corpo inteiro doeu junto.”
(Queirós,1995, p. 29).

Frango macho

Finalidade: matar e comer, pois não
precisava de mais de um galo para cobrir
as galinhas.
Finalidade: botar ovo.
O menino pensava ser a bondade dos “Pensei ser a bondade
avós, coisa inventada por ele.
de meus avós, uma
coisa inventada por mim,
por necessidade de
gostar.” (Queirós,1995,
p. 30).
Casou com o pai do menino depois da “Lembro-me quando vi o
morte da mãe.
meu pai dar um beijo na
Conceição, perto do
guarda-comida,
na
cozinha. [...] Foi um beijo
depressa e assustado.
[...]”.(Queirós,1995,
p.
32).
Morreu de uma doença comprida.
“[...] Ela morre de uma
doença, comprida e
gemia no fundo do
sonho da gente. Choveu
muito, no dia enterro.
Quando chove é porque
a alma foi aceita no céu.
[...].” (Queirós,1995, p.
31).
“[...] Minha mãe deixou o
olho de vidro de seu pai.
Ela guardava o olhar fixo
com tanto zelo e agora
estava sem dono. Minha
mãe ia gostar muito do
Jeremias quase tanto
gostava de seu pai. Meu
avô morreu por amor e
seu corpo foi encontrado
dias depois, na hora do
crepúsculo. O olho de
vidro
indicou
uma
origem dos restos. Era

Morte
Jeremias

Galinha
Bondade

9. Págs. 30 a
33

Conceição

Morte da mãe

O olho de
vidro do meu
avó
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preciso
aprender
a
desamarrar
os
nós,
mesmo não trabalhando
na fábrica de tecidos.”
(Queirós,1995, p. 33).
10. Págs. 33
a 36

Cinema

Um galpão grande coberto de folhas de
zinco com uma tela branca no meio;
Um mar de latas e carretéis;
Quando passava o filme, quem não
possuía leitura se assentava atrás do pano
e pagava só meia entrada.
Lugar com cheiro de lança-perfume e
maçã. g entrada havia um Menino-Jesus
assentado. Ao colocar uma moeda em seu
colo, sua cabeça balançava.
A jardineira andava sempre com muitos
passageiros.

Hospital

Jardineira

“Um dia minha mãe me
levou ao cinema para
ver
‘O
jardim
encantado’.”
(Queirós,1995, p. 34).

O
jardim
encantado

Dona Maria do
José Alves
Avô
11.
Págs.
36 a 39

Avó Maria

Irmão
velho

mais

São Tarcísio

12.
Págs.
39 a 41

Escola

Perfil
dos
estudantes
Lanche
na
escola
Relógio

Dona do bar onde o menino ganhava
dinheiro vendendo canudinho.
Não gostava de filme nenhum, talvez
porque não soubesse ler de carreirinha.
Não gostava do silêncio, o tempo inteiro
conversava e resmungava;
Colocava o urinol em cima da cama e
todos se reuniam para ouvir suas
histórias;
Se ninguém quisesse ouvir suas histórias,
a avó se punha a cantar.

Dizia ao menino ser seu segundo pai, mas
estava sempre ausente porque já
trabalhava viajando para ajudar a família.
Tinha o rosto rosado, olhos azuis, cabelo
liso, túnica branca e uma hóstia no peito
parecida com o Sol.
Sentava-se de dois em dois, cercados de
mapas do mundo e do fundo dos mares;
Não se despregava os olhos da lousa,
copiava os pontos de história, os erros do
ditados, os problemas de aritmética.
Dividir e multiplicar a vida era a tarefa.
Filhos
de
pedreiros,
lavadeiras,
professores, médicos, motoristas, órfãos.
Bolo, araticum, maçã, manga, goiaba,
chocolate, banana, doce cristalizado.
Possuía algarismos romanos bordados
em seu mostrador.

“Minha avó colocava o
urinol em cima da cama.
Assentava e cobria tudo
com sua saia de noite.
Nos chamava para perto
e se punha a recordar
histórias.
[...]”.
(Queirós,1995, p. 37 e
38).
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13.
Págs.
41 a 44

Café

Colhido no quintal da casa, dava para o
ano todo;
Torrado em panela de ferro, era moído em
moinho preso no portal da cozinha;
O café do bule era grosso e forte, o da
cafeteira fraco e doce. Um para os
adultos, outro para as crianças.

Compras
na
porta de casa
Primo José

Tudo se comprava na porta: verduras,
leite, doces, pães.
Virou soldado, vestiu uma farda e
empinou o peito.
Conhecia o nome de todas as frutas.
Areava as panelas de ferro com areia
lavada.
Levantava cedo para amolar na pedra
tudo o que exigia corte: machado, faca,
enxada, foice.
Amolava-se em um pedaço de pau de pita
recoberto em couro.

Avô
Avó
14.
Págs.
44 a 45

15.
Págs.
46 a 48

Avô

Navalha com
cabo
de
marfim
Miguel Sabino
Gatos

Cabrito

Avô
16.
Págs.
48 a 51

Porcos
Morte
preparo
porcos

Linguiça

Banana

e
dos

Dono da farmácia.
Não entravam para a família do avô.
O meninos os apreciava pelo seu trato
com o mundo: pisarem leve, olharem
devagar, não tropeçar em nada.
Econômicos
no
carinho,
carregam
preguiça elegante e parecida com
paciência.
O menino ganhara um de presente que
vivia dentro de casa mesmo com cheiro e
tudo. Chamava-se Ciganos e berrava
pedindo tudo com aflição.
Possuía prazer em matar os gatos. Faziao de maneira pensada e especial.
Havia um chiqueiro onde viviam três ou
quatro porcos sem desconfiar do futuro.
O avô enfiava uma faca debaixo do braço “[...] Guardavam-se as
do porco e acertava direto no coração;
peles para dar gosto ao
Abria-se e separava as carnes.
feijão. Pernil, lombo,
eram eitos em panelas e
mergulhados
na
gordura.
Para
mim,
sobrava o ofício de lavar
as tripas na água da
bica, com limão, para
encher as linguiças. [...]”
(Queirós,1995, p. 48 e
49).
Carne em pedacinhos, temperadas e
enfiadas nas tripas dos porcos para
depois serem dependuradas em cima do
fogão, no meio da fumaça.
[...] “ ‘De manhã é ouro,
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de dia é prata e de noite
mata’.” (Queirós,1995, p.
49).
Primo José
Mãe de José
Pai de José

17.
Págs.
51 e 52

Dona Marieta

Vasinguitom

18.
Págs.
53 e 54

Acreditar
Deus
Mãe

em

Pai
Avô
19.
Págs.
54 a 56

Homem
Pai

Avô
20.
Págs.
56 a 58

Doutor Heleno
Avó
Tia

Avô

21.

Págs.

Avô

Tocava clarineta na banda da música.
Tia do menino, era metida a rica e não
gostava de coisas trabalhosas.
Faleceu de tuberculose. Sempre foi magro
e comprido e trabalhava muito.
Deixou a clarineta para o José.
Professora aposentada, vivia com o
marido e os dois filhos – Marília e Dirceu –
em uma casa com alpendre e três
andorinhas de louça.
Falava alto e não errava o português, por
isso era convidada para falar nos eventos
da cidade. Era respeitada por toda a
cidade pelo seu jeito de falar.
Tinha muito amor pelo dinheiro, somente
para gastar.
Esposo de Dona Marieta;
Antes
do
casamento
chamava
Washignton, mas o amor da esposa pelo
idioma pátrio exigiu mudança no nome.
Segundo meu avô, acreditar em Deus
demandava trabalho.
Devido à doença, já não se movia muito
com dores, passava as noites em claro,
controlando os gemidos.
Era mão-aberta e sempre trazia pequenos
presentes das viagens.
Era econômico nos carinhos e tímido nos
gestos.
Chorar não era coisa de homem, segundo
o avô.
Batia no menino com cinto de couro. Uma
surra que não acabava nunca, pois o pai
confundia o silêncio do menino com
teimosia.
Só dava meio sorriso, nunca uma risada
inteira.
Médico
Caiu com a cabeça em cima do machado,
após um derrame.
Passou a ajudar nos serviços domésticos
depois do derrame da mãe;
Dizia fazer comida para três inválidos: o
pai, a mãe e o menino;
Mãe de um punhado de filhos, inclusive o
José, reclamava sempre.
Passou a ficar desgostoso depois do
acidente da esposa;
Engolia os desaforos da filha orgulhosa.
Enfrentava o silêncio com coragem, ficava
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58 a 59
Avó

22.
Págs.
62 a 66

Avô
Festa
de
bodas
de
diamante
Zé Mosquito
Avó

Dona Bem
Débora

23.
Págs.
66 a 68
24.
Págs.
68 a 70

25.
Págs.
70 a 72

Relógio
Feliciano
Fotos antigas

Avô
Banco
porta
cozinha
O tempo

na
da

horas machucando com ideias e depois
escrevia na parede.
Depois da doença ficou esquecida,
desanimada, parecendo embriagada com
chá-de-pouco-caso. Não fazia mais os
afazeres domésticos;
Deu pra trocar as palavras.
Vivia uma certa melancolia.
Festa cheia de novidades: pernil, arroz de
forno, farofa e maionese, tudo servido em
pratinho de papelão e garfinho de plástico.
Farmacêutico vivia apressado.
Não parava de fugir para a rua e não
sabia voltar;
Era necessário criar afazeres para mantêla ocupada.
Mãe de Débora
Moça bonita estudando para ser “[...] Médico gosta muito
professora e feita para casar com médico; de moça parecida com
Tocava piano.
retrato
de
folhinha,
falava meu avô. [...]”
(Queirós,1995, p. 65)
O relógio em forma de oito para de
funcionar.
Retratista
Feitas por Feliciano;
Cercadas de molduras largas, com
relevos em flores e ouro, com vidro curvo
que dava um ar de realeza e santidade.
Nunca dava mentiras a ninguém.
Com a chuva, o sol, o sereno, a tábua
ficou lisa, clara, curtida. Por vezes o
menino se assentava nele para refletir.
Meu avô me convidou,
naquela tarde, para me
assentar ao seu lado
nesse banco cansado.
Pegou minha mão e,
sem tirar os olhos do
horizonte, me contou: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,
arvores
crepúsculos.
Tritura os dias, as
noites, o sol, a lua, e as
estrelas. Ele é o dono de
tudo. Pacientemente ele
engole todas as coisas,
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degustando
nuvens,
chuvas, terras lavouras.
Ele consome as histórias
e saboreia os amores.
Nada fica para depois do
tempo. As madrugadas,
os sonhos, as decisões,
duram pouco na boca do
tempo. Sua garganta
traga as estações, os
milênios, o ocidente, o
oriente,
tudo
sem
retorno. E nós meu neto,
marchamos em direção
a boca 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
mais.
(Queirós, 1995, p.71 e
72)

2 - Ler, Escrever e Fazer Conta de Cabeça

PARTE
1
(PÁGS. 7 a
10)

TEMA
PERSONAGEM
Pai

Escola

DESCRIÇÃO

TRECHO/
INTERTEXTUALIDADE

Homem de “ideal pequeno”
Cuidadoso ao utilizar as palavras
Frases claras
Ter direito à uniforme e merenda;
Ensinar o básico: ler, escrever e
fazer conta de cabeça;
Lugar de muito respeito, na
concepção do menino;

Vida trocada pela Abandonar

brincadeiras

sob

Por
definição
minha,
perseguindo respostas, eu
desconfiava ser a escola um
lugar de muito respeito. Era
preciso ter as unhas limpas e
aparadas, cabelo penteado,
cabelo caprichado dentro do
embornal, uniforme lavado –
calça azul-marinho e camisa
de fustão branco – e passado
com ferro de brasa, goma de
polvilho rala na gola, para
não arranhar o pescoço. (p. 8
e 9)
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escola

sombra da mangueira.
Ficar
debaixo
da
mesa
resmungando
mentiras
com
silêncio.
Não vistoriar atrás da casa
Higiene
para Unhas limpas e aparadas, cabelo
escola
penteado,
caderno
caprichado
dentro do embornal, uniforme
lavado – calça azul-marinho e
camisa de fustão branco – e
passado com ferro de brasa, goma
de polvilho rala na gola, para não
arranhar o pescoço.
Professora
Lia os alunos (higiene, roupa) como
se fosse um livro;
A mulher mais respeitada do lugar
Simpatia
para Chocalho de cascavel amarrado em Canção: “camisa aberta ao
não urinar
um cordão encardido, preso no peito, pés descalços e braços
pescoço.
nus.” Só que lá pelos meus
lados não havia “campinas”.
Queirós, 1996, p. 9)
2 (Págs.10, A obediência do Obedecia por conveniência;
11)
menino
Cumpria, de maneira exemplar,
todos os deveres de filho, de aluno,
de
colega,
sem
acrescentar
resmungos.
Comia de boca fechada, dormia
cedo mesmo sem sono, não
escutava conversa dos adultos,
escrevia com a letra bonita,
carregava simpatia no pescoço sem
reclamar, não perguntavacomo
carregar água na peneira, não
jogava conversa fora.
Tudo fazia para se ser amado.
O
cuidado Chegava num pedaço de doce a
recebido
mais ;
Num
olhar
mais
prolongado
acariciando o coração;
Num “vai com Deus” na saída da
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.
3 (pág. 12)

Dr. Jair (patrão Como uma cobra que morde e
do pai)
assopra (dizia o pai);
Unha do dedinho bemcomprida e
brilhante.
Falava muito de riqueza;
Elogiava o trabalho do pai do
menino.
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Pai

4 (pág. 13 a Pobreza
14)
Pai

5 (pág. 14, Dr. Silvinio, Dr.
15 16)
Heleno,
Dr.
Olavo
Vontade de ser
médico

A
primeira
embriaguez

6 (pág. 16)

Centro Espírita

Elogiado pelo patrão como o melhor
empregado, capaz de carregar
água na peneira;
Pesava sobre os ombros do pai;
Trabalhava dia e noite, estrada
afora, vencendo lama e poeira e
regressando cansado, lastimoso;
“Carregava água na peneira”.
Sua ausência gerava um vazio na
casa.
Vestiam se branco na Santa Casa
de Misericórdia;
Levavam dependurado no pescoço
uma máquina de escutar coração;
O menino chegou a aplicar, usando
seringas velhas, injeções na
bananeira,
Tinha pouca coragem de testar em
bicho, não passava de enfiar vareta
nas tanajuras vivas, ou botar
Mistura Fina em boca de sapo;
Começou a escrever com letra
cheia de garranchos.
Retirou gema e clara do ovo, com
agulha e seringa, sem quebrá-lo,
encheu de cachaça e bebeu como
que se chupasse o ovo.
O quarto junto com a barriga rodava
e virava de cima pra baixo.
Pensou estar no juízo final, ia
morrer sem ser crismado.
Dor de cabeça na manhã seguinte
que o pé bate no chão e a nuca
responde.
A catequista dizia que só de passar
na porta o inferno tava garantido;
Para o menino era uma porção de
médicos, vestidos de branco que
dançavam e cantavam.
No

“Médicos”
do Vestidos de branco;
centro espírita
Dançavam;
Cantavam;
No lugar da máquina de escutar
coração traziam colares;
Fumavam;
Cuspiam no chão.
7 (pág. 16, Os cuidados da Passava as poucas roupas;
17, 18)
mãe
Sentia a vaidosa alegria de bem
vestir o amanhã dos filhos;

[...] Na escola comecei a
escrever com letra cheia de
garranchos, feia. Só eu
entendia.
Ninguém
desconfiava
de
minha
silenciosa preparação para
ser médico. (Queirós, 1996,
p. 15)
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Esfregava um pedacinho de cera no
fero, para limpar o resto da goma
grudada.
Abelhas
Trazidas pelo cheiro da vela,
voavamem
volta
da
mãe,
embaraçavam em seu cabelo.
Padre Eustáquio Morreu por mordida de carrapato;
Virou quase santo;
Preso na moldura, continuava sério,
sem sorrir.
Carrapatos
Grudavam no menino quanto o
mesmo corria pelos pastos, matos e
brejos;
Eram retirados, pela mãe, que
depois passava cera do ouvido para
não inflamar.
Sr. Jair (patrão Só se ocupava com água na
do pai)
peneira, operário, Banco do Brasil e
manteiga.
Avó Lavínia
Só rezava e passava os ternos de
linho branco do avô.
Avô
Saía nas tardes, com bengala, O olho de vidro do meu avô
engomado e perfumado;
Tinha um olho sim e outro não;
Morreu e deixou o olho vigiando a
família.
8 (págs. 18, Uniforme escolar Feitos de retalho de brim azul20,21)
marinho e fustão branco;
Na camisa dos meninos havia um
bolso que os diferenciava das
meninas
Dona Orozina

Dona Uca

Laço de fita

Taninha (irmã)
Berço

Diretora da escola;
No primeiro dia de aula dava os
tecidos
para
confecção
do
uniforme.
Madrinha de batismo;
Costureira de prestígio;
Fazia o uniforme na máquina
Singer, de pé, única da cidade;
Costurava com o mesmo carinho
com que assava biscoitos de
araruta.
Usado pelas meninas na escola;
Quanto mais larga a fita e maior o
laço e mais brilhante o cetim,
significava que mais rica era a
menina.
Usava fitinha no cabelo aproveitada
de algum embrulho de presente.
Uma balaio grande, dependurado
em cordas de bacalhau, perto da
cozinha;
Todos que passavam davam um
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empurrãozinho;
Todos chamavam de bacalhau sem
sal;
Talvez por parecer uma boneca de
corda, magrela e enroladinha
(segundo o menino).
Morava em uma caixa de bacalhau.
Passava a ser a melhor roupa;
Servia
para
as
procissões,
aniversários, e a missa de domingo.
Comungava
contrito,
pedindo
perdão pelos pecados ainda por
cometer, pois tudo era mortal e
venial;

Tia Dina

Zé do Caixote
9 (págs. 21, Uniforme
22,23, 24)
Culpa

Pecado
Almoço
domingo

O pecado nascera com o menino e
não poderia jamais se desfazer.
de Ajantarado;
Macarronada de carne moída e
vermelha de massa de tomate;
A única coisa que podia copiar dos
ricos;
Vinha com rodelas de ovos cozidos,
azeitona e queijo ralado derretido.

Divisão da carne

José (irmão)
Sobremesa

Coração
galinha
10 (Págs. 24, Sapatos
25)

José

[...] Comungava contrito,
pedindo
perdão
pelos
pecados ainda por cometer,
pois tudo era mortal ou
venial. Do pecado original eu
não podia jamais desfazer.
Nasceu comigo antes mesmo
de eu saber que pensava. Eu
me confessava e dizia ter
feito indecência. O padre me
perguntava quantas vezes e
eu ficava mudo. Ele insistia.
Eu inventava um número
qualquer
para
não
decepcionar a curiosidade
dele. Saía do confessionário
mais pecador e sem saber o
que era indecência. [...]
(Queirós, 1996, p. 22)

Os pedaços com mais carne caiam
no prato de quem trabalhava mais;

Já comia coxa de frango.
Laranja
Goiabada com queijo
Rabanada
de Deixava menino medroso, segundo
o pai.
Sapato era coisa rara e de verniz;
Cantava “Seriema do Mato
Comprado um número maior pra Grosso”
durar mais.
Coisa de domingo;
Tinha ciúmes da mãe.
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11(Págs. 25, Cerimônia
26)
pés

lava- Passou a tarde com os pés
mergulhados na bacia de água
morna;
O vigário pingou umas gostas
minguadas de água fria no peito do
pé do menino, enxugou mais ou
menos e deu um beijo de longe.
Semana Santa
Época de choro;
O padre tinha que tirar lágrima da
cidade inteira para ganhar prestígio.
Mãe de Mônica
Ficou com o pé esquerdo da
sandália do Padre Estáquio;
Todos a invejava por possuir tal
preciosidade;

Sandália
do Uma prancha número 56 que todos
Padre Eustáquio consideravam santa.
12. (Págs. 26 Zé do Caixote
Menino deficiente que vivia preso
a 30)
em um caixote;
Não falava, não chorava, não
resmungava e só comia de colher,
pelas mãos da mãe;
Tudo ficava húmido no caixote, até
o cheiro era húmido.
Dona Dulce
Estava sempre a cuidar do filho,
andava sempre com o olhar
fatigado, sempre cansada;
Nunca podia fazer visitas para não
deixar o filho sozinho.
José
Irmão mais velho, usava calças
compridas com bolso atrás e
espelhinho
redondo,
pente
Flamengo e conto de couro. Ficava
namorando
o
espelho
e
espremendo espinhas, para depois
passar pomada Minâncora;
Usava
calças
curtas,
com
suspensório nas costas;
Arrepiava no 7 de setembro, na
hora da banda tocar.
Dona Efigênia
Uma negra bonita e forte, capaz de
inventar conselhos e desatar
tristezas, amiga antiga da família;
Cheia de bondade passou a ser
mãe-de-leite da irmã do menino.
14. (Págs. 31 Dão Barbosa
Dono do armazém.
a 33)
Dr. Eugênio
Dono da farmácia, curava todas as
doenças de todas as famílias,
menos a mãe que possuía uma
doença que só podia ser tratada na
capital.
Rádio
“Eu não sabia do que
constava. É que rádio eu só
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Medo
órfão

15. (pág. 34)

de

Rádio

16. (págs. 35 Morfina
a 38)

Jardineira

ser O menino desconfiava ser filho de
criação como o Albertinho Limonta.

O menino olhava os buraquinhos
atrás do papelão furado atrás do
rádio de onde saia vozes tão
binotas.

A primeira palavra que o menino
aprendeu a ler

Sempre chegava na praça da
estação, trazendo latas de filmes e

ouvia. ‘Jerônimo. O heróis do
sertão” enchia minha vida de
coragem e inveja. ‘O direito
de nascer’, não gostava. [...]
(Queirós, 1996, p. 33)
“[...] Tinha desconfiança de
ser filho de criação como o
Albertinho Limonta. Meu pai
dizia ter eu nascido sem ser
esperado, de surpresa, fora
de hora. Nunca tive força
para indagar de onde tinha
vindo. Onde estava antes.
Gostava de ser filho dele e
sofria, ameaçado por outra
verdade.” (Queirós, 1996, p.
33).
[...] “Ansiava ver minha mãe
voltando com meu pai da
Capital, curada pelo rádio e
amiga do César de Alencar,
Marlene, Emilinha Borba,
Dalva
de
Oliveira
e
principalmente
Francisco
Carlos. [...]”. (Queirós, 1996,
p. 34)
“Entrei para a escola já
sabendo ler, mais ou menos.
A primeira palavra soletrada,
inteirinha, foi morfina. A dor
de minha mãe aumentava
sempre e muito. Dia e noite
ela gemia ou cantava. Vivia
entre o medo e a esperança.
Vinham da Capital algumas
ampolas.” (Queirós, p. 35)
“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.
36)
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Moças da cidade
Pai
Josefina

Nossa Senhora

Senhor Morais
Pai

17. (Pág. 38)

Casa
A casa do avô

18. (Págs. 39 A doença
e 40)
mãe

Dona Silvina

19. (Págs. 40 Aquisição
e 41)
escrita

Vocação
ser padre

os remédio que traziam alívio à
mãe.
Reparavam os viajante sonhando
com casamento.
Fumava Mistura Fina que o menino
comprava no bar da esquina.
Professora de catequese, fazia
decorar os dez mandamentos sem
errar a ordem.
Uma mulher tão bonita, mas tão
bonita que não adiantava imaginar,
dizia Josefina.
Fervia as seringas, que seriam
usadas na mãe, em uma lata.
Cheirava álcool quando voltava do
trabalho.
Localizada na rua Alferes Esteves.
“Eu me lembrava da casa de
meu avô e suas paredes
cobertas de recados, mas
minha cabeça não sabia
combinar.” (Queirós, 1996, p.
38)

da O sofrimento da mãe alagava os
cômodos até às telhas.
No semblante o amargor não
roubava antiga beleza;
Gemia pela dor, soluçava pelas
fincadas, resmungava pelas pernas
cansadas, reclamava da boca
amarga e a língua grossa, padecia
pelo fígado, deplorava pela dor no
estômago, e o pouco apetite.
Casada com o Tenente Josué;
“[...] minha mãe falava:--‘Vontade de ceder meu lugar
na cama para ela. Deixá-la
ao meu lado e ajuda-la nesse
mar de aflição.’” (Queirós,
1996, p. 40)
da O menino já rabiscava antes de
entrar para a escola, escrevia nos
mais diversos lugares. Era o
responsável desenhar a amarelinha
das irmãs, escrevia os números e
as palavras céu e inferno.
O menino começou a escrever
nome feio por onde passava, mas o
José, vinha corrigindo a indecência
e fazia do palavrão a palavra céu.
para Ao ver a palavra céu por todas as
partes, a mãe passa a desconfiar
que o menino tinhavocação para
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20. (Págs. 42 Dona Eliza
e 43)

Cavalo

21. (Págs. 44 Professora
a 45)

Letra
professora
Alunos

Mesa
professora

ser padre.
Levava biscoitos de ovos, de queijo,
de quebra-quebra para a família;
Falava com delicadeza, evitando
tocar em tristeza;
Esposa do Senhor Olegário;
Mostrava apreço pelo menino.
O menino buscava o cavalo para o
Senhor Olegário;
Ele amava o cavalo.
Gostava
de
vestido
branco,
carregava um lenço dobrado dentro
do livro da chamada ou preso no
cinto para limpar as mãos,
Passava o exercício e ia de mesa
em mesa corrigindo;
Tinha cheiro de limpeza;
Ninguém tinja maior paciência,
melhor sabedoria, maior encanto;
O giz em sua mão parecia um
pedaço de varinha mágica de fada;
Caprichava na aula de poesia.
da Letra bem desenhada, amarradinha
uma na outra, redonda, fácil de
decifrar, sem sair da linha.
Gostavam da professora;
Cada um levantava na hora da
chamada em ordem alfabética e
com voz alta e vaidos,
Se não acertavam a tarefa, eram
elogiados pela letra, raciocínio,
capricho e aproveitamento do
caderno;

da Enfeitada com uma toalha e com
um vaso de flores que os meninos
presenteavam.
Cadernos
de As meninas escreviam em caderno
recordação
uma poesia para cada colega.
22. (Págs. 47 Nitico
Sujeito calado,
trancado em
a 49)
bondade e sabedoria que partiu
para o convento de capuchinhos,
frades que nunca faziam a barba.
23. (Págs. 49 Professora
A professora que decidia os
e 50)
ensinamentos importantes.
Dia
da Comemorava-se
com
marcha,
Independência
bandeira e poeira em volta da
escola.
24. (Págs. 50 Sapatos
Na aula de ginástica todos
a 56)
calçavam pé-de-anjo, nome dado
aos tênis por serem usados pelos
anjos na coroação de maio,
branquinhos de alvaiade;
Na casa do menino um sapato

“[...] Ninguém suspirava com
medo da poesia ir embora:
Olavo Bilac, Gabriela Mistral,
Alvarenga Peixoto e ‘Toc,
toc,
tamanquinhos.”
o.’”
(Queirós, 1996, p. 46)
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Nacionalismo

Professora

Menino

Casa

Geraldo

Vickvaporub

A rua de cima

Demônio

25. (Págs. 57 A cidade
a 59)

servia para os dois irmãos, um
usava de cada vez.
Todos cantavam o Hino Nacional
na escola, com a mão sobre o peito
vaidosamente, era uma maneira de
parecer grande.
Tinha voz doce e lisa e passava a
morar dentro dos alunos, falava
como um anjo.
Segundo a mãe o menino era “[...] Ela repetia ‘--- Você
pirracento.
quando quer comer ovo, até
pato macho bota, de tão
pirracento’ [...]” (Queirós,
1996, p. 52 e 53)
A casa, depois da doença da mãe,
parecia uma romaria, era visita
atrás de visita.
Chamado de Geraldo Cor-de-rosa
ou Geraldo Pó-de-arroz pelo fato do
mesmo só sair de casa com o
vestido cor-de-rosa da mão e muito
pó-de-arroz.
Remédio novo que estava fazendo
milagre, curando tudo, capaz de
levantar defunto.
Viviam as mulheres com as unhas
dos pés pintadas de vermelho,
lugar onde até a procissão mudava
de direção para proteger os fiéis da
tentação.
Andava solto na casa das mulheres
de unhas vermelhas;
Diziam sempre aparecer bem
vestido, com ares de moço rico,
bonito,
pronto
para
enganar
qualquer coração.
Permitia uma vida mansa e limpa;
“A cidade permitia uma vida
Crescia plana com poucas tristezas, mansa e limpa. Crescia plana
tranquila, o. Dormia cedo e com poucas tristezas –
acordava de madrugada, silenciosa, invisíveis
–
subindo,
cheia de fé e orações.
tranquila, pequenos morros
até o Cruzeiro. Dormia cedo,
como se com pressa de
sonhos, e acordava de
madrugada para bem viver o
dia inteiro. Seu silêncio,
povoado dos sinos e de
orações, deixava transbordar
bondade de seus moradores.
E todos, sem esforços,
conversavam
inocências,
receitas, raízes, nas portas
das casas, assentados sem
anseios, em bancos de “x”.
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Lembravam
dos
antepassados
em
cada
gosto, cada lua, cada poente.
E a paz, visita frequente,
imprimia felicidade até no
cheiro das ruas, nas árvores
da Praça da Estação, nos
bancos do adro da Matriz. A
Rua Direita cortava, de ponta
a ponta, a cidade, como um
grande
rio,
ancorando
comércios,
procissões,
festas, passeios. As casas,
com suas portas abertas
para as ruas calçadas com
pedras lisas, deixavam entrar
o olhar dos passantes. Olhar
visitador do Coração de
Jesus e Maria, do vaso de
malva verde na cantoneira,
da alvura dos panos sobre a
mesa cercada por cadeiras e
esperas.” (Queirós, 1996, p.
57 e 58)
Moradores
cidade

da Viviam fraternalmente, todos se
conheciam e se amparavam para
dividir a vida.
Os presos
Os presos espiavam a passagem
das jardineira Sertaneja, buscando
uma caminho para o mais longe.
Maria Joaquina
Lenda popular de uma mulher rica e
má que depois de morta virou
tronco de bananeira no caixão.
Hugo Marinho
Dono do cartório, ao lado da
cadeia.
Cidade
Pará de Minas
26. (Págs. 59 Chuveiro
O pai deixou riscado em uma lata
a 61)
de marmelada uma estrela para o
menino com martelo e pregos furar
para fazer um chuveiro.

27. (Págs. 61 Em busca
e 62)
exemplos
gratidão

de O
menino-narrador dividiu
o
de caderno e deixou em branco uma
parte para copiar exemplos de
gratidão, porém nunca conseguia
encontra-los.

“[...] Vaidoso, pensei em
ganhar, no domingo, um
pedaço grande de frango,
com muita carne, mas deixei
a idéia de lado. Eu gostava
de coração.” (Queirós, 1996,
p. 59)
“Um dia fiz uma redação
sobre o mundo verde e o
mundo azul. Mostrei para
meu pai, na certeza de estar
no caminho do encontro. Ele
não entendeu nada nem me
disse estar no caminho da
gratidão.
Cheguei
a
desconfiar ser a gratidão
uma coisa pequena que se
guardava no bolso ou
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debaixo do travesseiro junto
com o papel da maçã. Eu
tinha a palavra, mas não
sabia
onde
estava
o
significado. “(Queirós, 1996,
p. 62)

28. (Págs. 62
a 64)

29. (Págs. 64
a 66)

30. (Págs. 66
a 69)

31. (Págs. 69
a 74)

Filho de Dona O menino-narrador ouvira o pai
Zulmira
dizer que o filho de Dona Zulmira
Canabrava
tinha bastante gratidão;
O rapaz possuía cada olho de uma
cor.
José
Amava futebol, por isso vivia
chutando e com os dedos dos pés
machucados;
Seu sonho era ter uma bola de
couro par não precisar mais chutar
bucha de laranja;
Também não possuía chuteiras
para jogar.
Padre Grevi
Apaixonado por futebol, rezava a
primeira missa de domingo baixinho
e rápido para ir ver os jogos
semanais;
Era padrinho do time por fornecer
camisas.
“Ora pro nobis”
Verdura verde apanhada na cerca
do quintal, para o almoço, que
confundia o menino-narrador ao
lembrar da missa do Padre Grevi.
(Orai por nós)
Dr. Eugênio
Dono da farmácia onde o meninonarrador vendia vidros vazios.
Açougue
Estabelecimentos dos Diniz, feito
todo de azulejos e ladrilhos no
chão. Cheio de geladeiras que
soltavam friagem e fumaça.
Dona Dureca
Parteira e madrinha de muitos
meninos. Falava tanto que não
dava oportunidade para mais
ninguém falar, contando mil e uma
histórias.
João
Cabelos partidos e gumex, olhos
verdes, cara de menino de
seminário. Filho de dona Lucrécia;
As meninas gostavam de João e
falavam de sua beleza, parecia
galã;
Colecionava retratos de artistas de
cinema, recortados da caixa de
sabonete Lever.
Escola
Sábado e domingo a escola
dialogava com silêncio;
O
menino-narrador
sentia
a
saudade da escola nesses dias.

Retratos
dos
artistas:
ErrolFlynn, Lauren Bacal,
Esther
Williams,
Burt
Lancaster,
Doris
Day,
Montgomery Clift.
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Divisão
dos
trabalhos
de
meninos
e
meninas
na
escola
A mãe e a horta

Meninos: cuidavam dos canteiros
do clube agrícola;
Meninas: as meninas se ocupavam
dos trabalhos manuais.

A mãe era cuidadosa com a horta “[...] Passava horas podando
de casa.
as mágoas, enterrando suas
tristezas,
transplantando
suas suspeitas. Depois, com
o regador, ela fazia chover
sobre os canteiros, ungindo
os brotos. [...]” (Queirós,
1996, p. 73)
32. (Págs. 74 Trabalhos que a A mãe não bordava, mas sabia
e 75)
mãe realizava
pregar botões, remendar roupas,
tecer bainhas, alvejar tecidos. Fazia
doces: olho-de-sogra, casadinhos,
amor-em-pedaços, baba-de-moça,
canudinhos, suspiros.
Economia
A comunidade comprava as
solidária
verduras produzidas na escola por
um preço muito em conta, somente
para ajudar, já que todos tinham
horta no quintal. Com o dinheiro,
Dona Orozina comprava fubá e
costela de boi no Açougue Diniz
para fazer o lanche das crianças.
33. (Págs. 75 Senhor Orígenes Dono da casa mais antiga da
e 76)
cidade. Casa enorme com pés de
laranja e mexericas que ele não
colhia, mantinha-as nos pés só para
o ter o prazer de olhar.
Maria
Filha do senhor Orígenes, esticava
os braços, puxando uma música
chorosa, do acordeom.
Dona Maltide
Mulher muito religiosa que não
podia, porém, ir às missas na
matriz,
pois
tinha
“maus
pensamentos” ao ver a imagem do
Cristo na cruz, quase nu, centro do
altar-mor, segundo o povo dizia.
Obras
“O prefeito furou a rua para
passar a rede de esgotos, e
nós
brincávamos
nos
buracos e terras das ‘obras’.
Eu não sabia se o prefeito
estava pecando em fazer as
‘obras’. Se alguém dizia estar
doente por ter passado a
noite ‘obrando’ tudo mais se
complicava
com
meu
entendimento.
Eu
sabia
muito pouco para chegar até
lá. Assim, passei a pecar
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35. (Págs. 79 Em busca de O menino- narrador havia ouvido
e 80)
cura para mãe
dos vizinhos que só por obra de
,
Deus a mãe se curaria. Então ele
vai até à igreja em busca da cura.

somente por pensamentos e
palavras, por não saber
empregar a palavra ‘obra’ era
como dizer que estava
furando
ruas
ou
com
disenteria.” (Queirós, 1996,
p. 78 e 79)
“[...] Eu havia escutado dos
vizinhos que só por obra de
Deus, e não obra do prefeito,
minha mãe ficaria curada.
Andei até o 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. 79 e 80)
“Vendo um frade, eu ficava
curioso sem poder afirmar se
usava calças ou não. Quem
sabe, a batina era apenas
uma casca como a do feijão.”
(Queirós, 1996, p. 81)

36. (Págs. 80 Feijão fradinho e Feijão
fradinho,
redondo
e
a 83)
os frades da pintadinho de marrom, parecia com
igreja
ovo de codorna, e o avô dizia ser
remédio;
Os frades do Ginásio São Francisco
usavam roupa de cor marrom, sem
pintas, com capuz jamais visto em
suas cabeças. [...] Eles eram
grandes e não miúdos com o feijão.
Flash Gordon
“Na noite do seriado do Flash
Gordon – cada semana
desatava um perigo e criavase outro [...]” (Queirós, 1996,
p.81 e 82)
37. (Págs. 83 Brincadeiras de As crianças ficavam enfileiradas em
a 88)
criança
cima do muro para brincar de
estátua. Cada um escolhia sua
posição para cair e ficar imóvel.
O sino da igreja
“A noite, todos os dias, na
hora
da
benção
do
Santíssimo, o sino da igreja
matriz tocava três badaladas.
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A cidade inteira parava e não
arredava o pé de onde
estava. Um tempinho depois,
coisa de minutos, o sino
tocava outras três batidas e
libertava todos. [...]” (Queirós,
1996, p. 83 e 84).
Dr. Torquato de Homem rico gerou mobilização da
Almeida
cidade inteira em seu velório;
Casado com Dona Onézima.
Dr. Ovídio
Abreu

de Aparecia em época de eleições, por
isso uma fila imensa se formava em
frente à sua porta para pedir
favores e emprego para os filhos no
Banco do Brasil;
Prometeu emprego para José,
porém não cumpriu;
Casou-se com uma moça de Araxá
que não era misse.
Eleição
Era tempo animado, juntava-se
cédulas de muitas cores, era época
de fartura de gentilezas, fartura de
papel e envelope para o povo fazer
marmita. Período de delicadezas,
de bons-dias acompanhados de
risos.
38. (Págs. 88 Fartura de falta
A única coisa que se tinha com
a 90)
fartura na casa do menino-narrador
era a falta;
“Fazer macaco”
Ia-se a cooperativa (um armazém)
onde forneciam mantimentos para
os operários da fábrica, e só
descontava no pagamento do fim
do mês, vendia-se mais barato
esses produtos para os vizinhos;
daí se usava o dinheiro comprando
o mais premente.
Senhor
Pai das moças mais chiques que
Quebrantino
trabalhavam na fábrica de tecido,
comprava o “macaco” da família do
menino.
Dividir
Dividir foi a primeira ocupação do
menino-narrador,
dividia-se
os
alimentos dentro de casa.
Bacalhau
Ficava dependurado no canto da
cozinha, salgado, que quando o
menino
passava
tirava
uma
lasquinha e comia cru;
Na época em que faltava comida, a
mãe desfiava um pedaço de
bacalhau e fazia refogado com
chuchu batidinho.
Pobreza
Trazia a vantagem de dar espaço

“[...]
Desconfiava
que
bacalhau tinha gosto de
pobreza [...]” (Queirós, 1996,
p. 92)
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para
as
brincadeiras
que
desenvolvia habilidades.
40. (Págs. 93 Lápis
Certa vez o menino-narrador
a 98)
perdeu o lápis sem ter outro no
estojo. Tal evento causou mágoa
que impediu até o sono dele;
Pela falta do lápis o menino não fez
a tarefa e levou zero na escola,
levando o menino ao choro.
Dona Orozina
Sensibilizou com o sofrimento do
menino por ter perdido o lápis,
consolou-o e lhe deu um lápis novo.
A
sopa
da Mingau feito com fubá amarelinho,
cantina
couve rasgada do clube agrícola e
costela de boi.
Feiura
O menino achava que toda pessoa
feia era antipática.
41. (Págs. 98 A morte da mãe
O menino-narrador entrou de “Desandei até o quarto e
a 101)
manso em casa se viu diante da retirei o uniforme. Senti como
situação.
se
estivesse
nascendo
naquela hora, em um mundo
de tarde fria onde só chorar
era possível. Olhei no
espelho do guarda-roupa, me
procurando. Minha boca
estava branca de dor e
medo. O silêncio interminável
trazia um andar sereno de
todos e gestos feitos só de
desculpas.” (Queirós, 1996,
p. 99)
Professora
e Tentavam ajuda-lo diante da perda
amigos da escola da mãe.
42.
(Pág. Casa
A casa ficou cheia de silêncio com
101)
a ausência da mãe dando lugar
para um novo inquilino: o vazio.

