
 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

CENTRO DE HUMANIDADES 
DEPARTAMENTO DE LITERATURA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS 
 

 

 

 

 

MARIA EFIGÊNIA ALVES MOREIRA  

 

 

 

 

 

 

UM OLHAR SEMIÓTICO SOBRE A INFÂNCIA EM O OLHO DE VIDRO DO MEU 

AVÔ E OUTRAS OBRAS DE BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIRÓS: O 

DISCURSO AUTOBIOGRÁFICO EM QUESTÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA – CE 

2018 



MARIA EFIGÊNIA ALVES MOREIRA  

 

 

 

 

 

 

 

UM OLHAR SEMIÓTICO SOBRE A INFÂNCIA EM O OLHO DE VIDRO DO MEU 

AVÔ E OUTRAS OBRAS DE BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIRÓS: O 

DISCURSO AUTOBIOGRÁFICO EM QUESTÃO 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Letras da Universidade Federal 

do Ceará – UFC, na área de Literatura 

Comparada, como requisito final para 

obtenção do título de Mestre em Letras.  

 

Orientador: Prof. Dr. José Leite de Oliveira 

Júnior. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA – CE 
2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação  

Universidade Federal do Ceará 

Biblioteca Universitária 

Gerada automaticamente pelo módulo Catalog, mediante os dados fornecidos pelo(a) autor(a) 

 

M838o Moreira, Maria Efigênia Alves. 

Um olhar semiótico sobre a infância em O olho de vidro do meu avô e outras obras de Bartolomeu Campos 

de Queirós: o discurso autobiográfico em questão / Maria Efigênia Alves Moreira. – 2018. 

150 f. 

 

Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Ceará, Centro de Humanidades, Programa de Pós- 

Graduação em Letras, Fortaleza, 2018. 

Orientação: Prof. Dr. José Leite de Oliveira Júnior. 

 

1. Literatura. 2. Infância. 3. Autobiografia. 4. Semiótica discursiva. I. Título. 

CDD 400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



MARIA EFIGÊNIA ALVES MOREIRA 
 

 

 

 

 

 

 

UM OLHAR SEMIÓTICO SOBRE A INFÂNCIA EM O OLHO DE VIDRO DO MEU 

AVÔ E OUTRAS OBRAS DE BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIRÓS: O 

DISCURSO AUTOBIOGRÁFICO EM QUESTÃO 

 

 

 

Dissertação apresentada como requisito parcial 

para obtenção do título de mestre em Letras, 

no curso de Pós-graduação em Letras, da 

Universidade Federal do Ceará – UFC, Área 

de concentração: Literatura Comparada.  
 

Aprovada em: 24/05/ 2018. 
 

 

BANCA EXAMINADORA: 
 

 

__________________________________________________________ 
Prof. Dr. José Leite de Oliveira Júnior – Orientador 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 
 
 

__________________________________________________________ 

Prof. Dr. Manoel Freire Rodrigues 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 

 

 

________________________________________________________ 
Prof. Dra. Tércia Montenegro Lemos 
Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 

 

________________________________________________________ 
Prof. Dra. Maria Inês Pinheiro Cardoso – Suplente 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 

________________________________________________________ 
Prof. Dr. Eduardo Chaves Ribeiro da Luz – Suplente 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Ricardo Freitas, Jônatas e Sara Beatriz, onde 

os meus olhos encontram o amor, por tornarem 

a minha vida feliz para sempre.  

 

 

 

 



AGRADECIMENTOS 
 

 

 A Deus, autor da minha história, que dá sentido ao mundo e à minha existência. 

 Aos meus familiares, lugar de aconchego, por apoiarem e compreenderem as minhas 

ausências, mesmo quando eu estava presente. 

 Ao meu orientador, Prof. Dr. Leite Júnior, pessoa de admirável sabedoria e 

humanidade, pelo olhar cuidadoso e amigo, que se estendeu além do texto acadêmico, me 

motivando a outras escritas.  

 Ao amigo-irmão Ronaldo Ribeiro, por folhear atenciosamente cada página, pelo 

carinho e motivação, dentro e fora da vida acadêmica. 

À Ileane Oliveira, um presente que a vida me deu, pela disponibilidade em me ajudar a 

olhar o percurso, pelos risos juntas, pelas partilhas de ficção e de vida.  

 Ao Prof. Dr. Lucineudo Machado, por me apontar horizontes e pelo constante 

incentivo. 

 Ao Prof. Dr. Manoel Freire, por me acompanhar/orientar em outras estradas e pelos 

vínculos afetivos que foram construídos.   

 À Lucélia de Sá, amiga querida e primeira pessoa a me apresentar O olho de vidro do 

meu avô, me deixando de olhos brilhando.  

 Aos professores e técnicos do IFCE Campus Jaguaribe, amigos de trabalho, por 

acompanharem essa caminhada.  

À Tâmara Bezerra, amiga querida, pela parceria nos caminhos da literatura.  

 A Fabiana Skeff, Sâmmya Araújo, Elder Sales, Sandra Leite e Varele Gama, 

companheiros de lutas (Eixo Literatura e formação de Leitores - PAIC-SEDUC), por 

acreditarem na potencialidade e importância da literatura na infância e batalharem por essa 

causa tão bonita.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sou hoje um caçador de achadouros da 

infância. Vou meio dementado e enxada às 

costas cavar no meu quintal vestígios dos 

meninos que fomos.” 

                                                                                                                       (Manoel de Barros) 



RESUMO 
 

A presente dissertação propõe analisar o lugar discursivo que a infância tem ocupado no texto 

literário brasileiro, com ênfase na análise semiótica do livro O olho de vidro do meu avô e 

outras obras autobiográficas de Bartolomeu Campos de Queirós. Inicialmente é realizado um 

levantamento sobre a fortuna crítica desse autor, seguida de uma breve discussão a respeito do 

texto infanto-juvenil visto como discurso, onde serão apresentados recortes de livros literários 

de diferentes escritores, dirigidos ou não à criança, mas nos quais elas são abordadas 

discursivamente. Posteriormente é realizada a análise semiótica e, ao final do trabalho, será 

feita uma relação interdiscursiva com outros textos do referido autor, nos quais exercita a 

metalinguagem sobre sua proposta ficcional, o discurso autobiográfico, através da memória 

do acontecido e memória-acontecimento. Considerando as obras que serão analisadas 

semioticamente, O olho de vidro do meu avô, Por parte de pai e Ler, escrever e fazer conta 

de cabeça, busca-se compreender: o lugar discursivo que a criança tem ocupado; como esses 

enunciados narrativos se estruturam estrategicamente no que se referem à linguagem utilizada 

para lançar um olhar sob o ponto de vista da criança pressuposta pelo jogo da enunciação. A 

identificação desse lugar da enunciação é considerada pelo enunciador em suas 

especificidades através de estratégias discursivas que conduzem ao simulacro da verdade. 

Nesse sentido, a pesquisa fortalece a percepção da infância como uma construção de sentidos 

pressuposta pelo discurso. No que se refere à análise, é utilizada a semiótica greimasiana, a 

qual permite perceber a construção de sentidos subjacentes à manifestação do texto, o jogo 

actancial que explica a relação entre personagens e os objetos de valor colocados em cena, 

bem como as estratégias discursivas que permitem perceber as isotopias temático-figurativas e 

a dinâmica da enunciação. Quanto às categorias de análise serão utilizadas aquelas 

consagradas pela semiótica greimasiana, resumidas no percurso gerativo de sentido pelos 

níveis das estruturas fundamentais, narrativas e discursivas, bem como a memória do 

acontecido e memória-acontecimento. O aporte teórico baseia-se principalmente nos 

pressupostos semióticos de Greimas (2016), os estudos de Fiorin (1993, 2016), Denis 

Bertrand (2003), Diana Luz Pessoa de Barros (2005) e Mariana Luz Pessoa de Barros (2006, 

2016), que apresentam e discutem a semiótica literária.  

 

Palavras-chaves: Literatura. Infância. Autobiografia. Semiótica Discursiva.  
 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

  
The present masters dissertation sets out to analyze the representations of childhood in the 

Brazilian literature, with emphasis on the semiotic analysis of the book O olho de vidro do 

meu avô and other literary works written by the Brazilian author Bartolomeu Campos de 

Queirós. Initially, a survey about the author's critical fortune has been carried out, followed by 

a brief discussion of the child-juvenile literature as a discourse, which will present clippings 

of literary books written by different writers, directed or not directed at the child, in which 

they are approached discursively. Subsequently the semiotic analysis is carried out and, at the 

end of the work, an interdiscursive relation will be made with other texts of the author, in 

which he exercises the metalanguage on his fictional proposal, the autobiographical discourse, 

through the memory of the event and memory-event.Considering the works that will be 

analyzed semiotically: O olho de vidro do meu avô,Por parte de pai e Ler, escrever e fazer 

conta de cabeça, this work seeks to understand: the discursive place that the child has 

occupied; how these narrative enunciations are structured strategically with regard to the 

language used to cast a glance from the point of view of the child presupposed by the play of 

enunciation. The identification of this place of enunciation is considered by the enunciator in 

their specificities through discursive strategies that lead to the simulacrum of the truth. In this 

sense, this research strengthens the perception of childhood as a construction of meanings, 

presupposed by discourse. As far as the analysis is concerned, the greimasian semiotics has 

been used, which allows us to perceive the construction of meanings through the text, the 

actantial game manifested in the relation between characters and the objects of value placed 

on the scene, as well as the discursive strategies that allows us to perceive the thematic-

figurative isotopies and the enunciation dynamics. As for the categories of analysis, the 

research will use those consecrated by greimasian semiotics, summarized in the generative 

path of meaning through the levels of the fundamental narrative and discursive structures, as 

well as the memory of the event and memory-event. The theoretical contribution is based 

mainly on the assumptions of the semiotic of Greimas (2016) and on the studies of Fiorin 

(1993, 2016), Denis Bertrand (2003), Diana Luz Pessoa de Barros (2005) and Mariana Luz 

Pessoa de Barros (2006, 2016), who present and discuss literary semiotics. 

Keywords: Literature. Childhood. Autobiography. Discursive emiotics. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

“A infância sempre me seduziu pelo que existe 

nela de possibilidades. A infância é o nó inicial 

para se estabelecer uma trama que perdura pela 

existência inteira. Se afrouxo o primeiro nó, todo 

o resto do tecido estará comprometido. A 

liberdade, a fantasia, a espontaneidade, a 

inventividade inauguram a infância. Assaltar esses 

elementos é desconhecer a vida inteira como um 

único fio e que a antecedência assegura o depois.”  

                           (Bartolomeu Campos de Queirós) 

 

Esta pesquisa tem como foco o lugar discursivo que a infância tem ocupado no texto 

literário brasileiro, através de recortes de algumas obras, visto que a criança é pressuposta pelo 

discurso, e as figurativizações e tematizações da infância ocorrem através da organização das 

estruturas discursivas. A ênfase será na análise semiótica do livro O olho de vidro do meu avô e 

outras obras autobiográficas de Bartolomeu Campos de Queirós, através das quais a infância 

surge pela memória do acontecido e memória-acontecimento.  

Esta pesquisa nasceu da necessidade de compreender como a infância tem sido 

figurativizada na literatura brasileira, sua voz inscrita no enunciado a partir das estruturas 

narrativas e seu lugar no enredo, em textos literários dirigido ou não à criança, especialmente nas 

obras de Bartolomeu Campos de Queirós. Identificar esse lugar da enunciação que conduz ao 

simulacro da criança, considerado pelo enunciador em suas especificidades, através de estratégias 

discursivas, nos ajuda a compreender o universo infantil que permeia os textos literários, bem 

como as representações discursivas da infância nas seguintes obras de Bartolomeu Campos de 

Queirós: O olho de vidro do meu avô, Por parte de pai e Ler, escrever e fazer conta de cabeça. A 

partir dessa infância pressuposta, busca-se também compreender o discurso memorialístico pela 

metalinguagem.   

A escolha das referidas obras justifica-se por serem consideradas autobiográficas e 

tematizarem a infância, a qual chega pela memória do acontecido, quando o enunciador 

reconstitui racionalmente os fatos ocorridos em tempos de infância na casa do avô, ou pela 
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memória-acontecimento, quando subitamente o campo de presença é invadido pelo sujeito numa 

espécie de aqui-agora, impactando os sujeitos da enunciação: enunciador e enunciatário.   

Este trabalho está organizado em seis capítulos. Após as considerações introdutórias, 

no segundo capítulo serão apresentadas as produções literárias de Bartolomeu Campos de 

Queirós, as premiações recebidas, as indicações da crítica especializada e seu envolvimento em 

movimentos literários, na perspectiva de formação de leitores. No que concerne a sua fortuna 

crítica, as pesquisas sobre a sua obra trazem diferentes enfoques metodológicos, de abordagens 

pedagógicas, análise da poética e exames de estruturas narrativas, considerando as categorias 

narrativas como personagem, espaço e tempo. Outras pesquisas apontam para tematizações ou 

investigam o viés memorialístico. No entanto, não foram encontrados estudos de análise 

semiótica, enfoque metodológico proposto para esta pesquisa. Tal metodologia busca a 

compreensão dos sentidos do discurso a partir do próprio discurso, considerando as diferentes 

categorias narrativas e discursivas, examinando as instâncias da enunciação e o texto enunciado. 

O terceiro capítulo aborda o texto infanto-juvenil, em sua singularidade discursiva, e 

inicia-se com uma breve discussão a respeito da enunciação, onde enunciador e enunciatário 

organizam-se em torno de tematizações e figurativizações, partilhando o sentido do texto. Em 

seguida são feitos recortes de obras literárias de diferentes escritores, dirigidas ou não às crianças, 

mas que as tematizam e/ou figurativizam, a partir das quais é possível perceber como a infância 

tem sido representada em textos literários, levando em conta a instância discursiva. O trabalho 

tem natureza comparativa, tanto por trazer estudos comparativos de obras de Bartolomeu Campos 

de Queirós, quanto por sugerir recortes de obras da literatura brasileira de outros escritores, em 

que se percebe, progressivamente, a construção de estratégias discursivas cada vez mais 

identificadas com o enunciatário infantil. Para tanto, foram observadas obras literárias de 

escritores como Olavo Bilac, Monteiro Lobato, Jorge Amado, Graciliano Ramos, Carlos 

Drummond de Andrade, Ana Maria Machado, Ruth Rocha, Ziraldo, Cecília Meireles, Lygia 

Bojunga, Henriqueta Lisboa e outros. A abordagem do texto infanto-juvenil identificará as 

isotopias temático-figurativas que estabelecem um simulacro da realidade, onde o universo 

infantil estaria discursivamente inscrito. Ainda neste capítulo serão discutidos os recursos 

discursivos das embreagens e debreagens, responsáveis pela actorialização, espacialização e 

temporalização.  
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O quarto capítulo inicia-se com a análise semiótica do livro O olho de vidro do meu 

avô, de Bartolomeu Campos de Queirós, abordando a polissemia do olho, figura que percorre 

toda a narrativa, enquanto actante que instaura diferentes sentidos. Também serão identificadas as 

categorizações fundamentais pelo recurso do quadrado semiótico, universais semânticos em 

diálogo com mitos, com crenças e adágios populares. E análises a partir das categorias semióticas 

considerando o percurso gerativo do sentido. No nível fundamental serão apresentadas as 

oposições semânticas que configuram sentido ao texto. Nos níveis narrativos e discursivos, 

“materializados” pelo discurso, serão discutidas as forias (euforia e disforia), modalizações, as 

instâncias actorial, espacial e temporal, figurativização e tematização, bem como o programa 

narrativo que, no padrão canônico, é composto pela manipulação, competência, performance e 

sanção.  

 No quinto capítulo, será realizada uma análise metalinguística, considerando os 

discursos memorialísticos de Bartolomeu Campos de Queirós: O olho de vidro do meu avô, Por 

parte de pai e Ler, escrever e fazer conta de cabeça, bem como outros textos de caráter não 

ficcional, proferidos fora do âmbito literário. Como parte da discussão, serão abordadas questões 

memorialísticas e biográficas, como o pacto autobiográfico ou, semioticamente falando, o 

contrato de veridicção entre enunciador e enunciatário, tendo o texto literário e não literário como 

mobilizadores das discussões, enquanto instâncias enunciativas. Os discursos, que são 

combinações de elementos linguísticos utilizados para a expressão de pensamentos e 

apresentação do mundo exterior ou interior (FIORIN, 2016), se materializam no texto, no qual se 

estabelecem os diferentes níveis que configuram o sentido. É, portanto, a partir dessa 

comunicação entre enunciador e enunciatário que a ficção se torna um simulacro da vida real, 

mobilizando diferentes emoções no leitor, seja ele adulto ou criança.  

Finalmente o sexto capítulo destina-se às considerações finais, onde é realizado uma 

breve análise dos objetivos pretendidos no início da pesquisa e os percursos realizados, 

reafirmando a sua contribuição.  

No que se refere à metodologia, reitera-se que será utilizada a Semiótica greimasiana, 

a qual permite perceber a construção de sentidos da infância através do texto, o jogo actancial 

manifestado na relação entre personagens e os objetos de valor colocados em cena, bem como as 

estratégias discursivas que permitem perceber as isotopias temático-figurativas e a dinâmica da 

enunciação.  
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Quanto às categorias de análise, serão utilizadas aquelas consagradas pela Semiótica 

greimasiana, resumidas no percurso gerativo de sentido pelos níveis das estruturas fundamentais, 

narrativas e discursivas. O aporte teórico baseia-se principalmente nos pressupostos Semióticos 

de Greimas (2016), os estudos de Fiorin (2003, 2016), Denis Bertrand (2003), Diana Luz Pessoa 

de Barros (2005) e Mariana Luz Pessoa de Barros (2012, 2016), que apresentam e discutem a 

Semiótica literária.  

Acredita-se que esta pesquisa contribuirá para reflexões sobre esse lugar da infância 

na literatura, considerando aspectos discursivos como linguagem e universo imaginário, 

fortalecendo a percepção da infância como uma construção de sentidos, pelo jogo da enunciação. 

A pesquisa também contribuirá para reflexões sobre o fazer-literatura para a infância 

ou sobre ela, dando lugar à criança através das estratégias discursivas, com abordagens temáticas 

e figurativizações integradas semanticamente ao universo infantil.  Reitera-se a importância desta 

pesquisa pela escassez de análises semióticas da obra de Bartolomeu Campos de Queirós.  
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2  BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIRÓS, SUA ESCRITURA E OS DISCURSOS A 

 RESPEITO DA SUA OBRA - REVISÃO DA FORTUNA CRÍTICA 

 

“As palavras são portas e janelas. Se debruçarmos 

e repararmos, nos inscrevemos na paisagem. Se 

destrancarmos as portas, o enredo do universo nos 

visita. Ler e somar-se ao mundo é iluminar-se 

com a claridade do já decifrado. [...] E os olhos, 

tomando das rédeas, abrem caminhos, entre 

linhas, para viagens do pensamento. O livro é 

passaporte, é bilhete de partida. Escrever é 

dividir-se. A leitura acorda no sujeito dizeres 

insuspeitados enquanto redimensiona seus 

entendimentos.” 

(Bartolomeu Campos de Queirós) 
 

Bartolomeu Campos de Queirós (1944 - 2012), enquanto escritor, se dividiu com seus 

leitores, partilhou seu mundo de palavras, nos inscreveu em sua escrita e nos possibilita 

diferentes viagens pelos passaportes que nos deixou: seus livros. E por essas portas e janelas que 

se abrem, seguimos por caminhos inusitados, visitando paisagens, lugares, coisas, bichos, gentes 

e a nós mesmos, guiados pelos enredos. A citação que abre este capítulo, retirada do livro Sobre 

ler, escrever e outros diálogos (2012a, p. 61), revela o quanto esse escritor era consciente do 

poder das palavras em nos conduzir discursivamente por muitos caminhos, imprimindo 

simulacros capazes de nos provocar as mais variadas emoções e estados de espírito. 

        É possível falar de Bartolomeu Campos de Queirós e sua poética a partir de diferentes 

apontamentos, dentre eles, o próprio silêncio, tematizado1 em muitos dos seus livros e 

                                                           
1 Tema é investimento semântico, de natureza conceitual. A tematização pode concentrar-se quer nos sujeitos, quer 

nos objetos, quer nas funções. (GREIMAS; COUTÉS, 2016, p. 496). Essa questão será retomada posteriormente.  
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figurativizado2 sob diversas perspectivas, seja no silêncio de um alpendre quando um enunciador3 

menino se espanta diante da vida: “nunca me indaguei, no silêncio do alpendre, se passarinho 

pensava. Meu espanto e minha inveja eram pelos vôos.” (QUEIRÓS, 2003, p. 14); seja no 

silêncio denunciante, pois “o silêncio indicava a sua ausência” (QUEIRÓS, 1995, p. 66); ou no 

silêncio decifrador, visto que “o silêncio decifra todos os labirintos.” (QUEIRÓS, 2004a, p. 10). 

O silêncio é reincidente nos textos de Bartolomeu, presentifica-se nos enunciados4 não literários e 

literários, enunciando segredos, profundezas e mistérios.  

 

Escrever é imprimir experiências do espanto de estar no mundo. É estender as dúvidas, 

confessar os labirintos, povoar os desertos. E mais, escrever é dividir sobressaltos, 

explicitar descobertas e abrir-se ao mundo da ilusão de tocar a completude. Antes de 

iniciar meu trabalho, eu respeito o silêncio. No silêncio, leio, em mim, mais e melhor o 

que ainda por dizer. O universo é um grande livro aberto e sem texto. Mas como a 

penumbra, ele se mostra a revelar. (QUEIRÓS, 2007, p. 12). 
 

Ele respeitava também o silêncio das crianças, que, segundo a sua percepção, era um 

silêncio necessário para o imaginário agir e criar os seus próprios mundos a partir da palavra 

lacunar. Nesse silêncio, as crianças entram em intimidade com a narrativa e elaboram os seus 

próprios jogos, a partir de suas leituras subjetivas.  

 

A criança, na minha observação, tem sempre esse silêncio, e é um silêncio no qual ela 

está repleta de liberdade, no qual ela estabelece o jogo, no qual ela estabelece a 

inventividade, no qual ela faz a criação. E quando penso quais são os elementos que 

estabelecem a arte são os mesmos que estabelecem a infância. (QUEIRÓS, 2012a, p. 

58). 
 

A solidão e o silêncio são temas frequentes na prosa bartolomiana, através dos quais 

se fazem reflexões sobre a existência, o devir, os sentidos do mundo. Segundo Cavalcanti, “Pela 

palavra dita tocaremos no nosso silêncio necessário. Pela linguagem e pelo símbolo nos 

                                                           
2 Figura é o termo que remete a algo existente no mundo natural. Assim, a figura é todo conteúdo de qualquer língua 

natural ou de qualquer sistema de representação que tem um correspondente perceptível no mundo natural. (FIORIN, 

2016a, p. 91). Essa questão será retomada posteriormente.  
3 Enunciador é o destinador implícito da enunciação, ou da comunicação, distinguindo-o assim do narrador. 

(GREIMAS; COUTÉS, 2016, p. 171). Essa questão será retomada posteriormente. 
4 Enunciado é toda grandeza dotada de sentido, pertencente à cadeia falada ou texto escrito, anteriormente a 

qualquer análise linguística ou lógica. (GREIMAS; COUTÉS, 2016, p. 168). Essa questão será retomada 

posteriormente.  
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consolaremos de um mundo absolutamente inexplicável.” (CAVALCANTI, 2004, p. 27). É 

exatamente através dessa palavra dita ou não, mas sempre pressuposta, que as enunciações de 

Bartolomeu tocam o silêncio dos seus leitores.   

Solidão permeada de multidões de gentes, bichos e coisas, memórias de um tempo 

em resgate, povoamentos; silêncios onde se faz ouvir o indizível, nas vozes profundas falando as 

verdades do mundo. “Há que se ter ouvido incapaz de olvidar ruídos de asa e bússola que 

arranham o silêncio com viagens. Ler no vento notícia de aroma e sumo. Pisar a terra sem sufocar 

a semente grávida de árvore e fruto.” (QUEIRÓS, 1991b, não paginado). 

É também possível iniciar o capítulo a partir da infância, traço isotópico5 que costura 

sua poética, como uma linha que não apenas une, pois ela mesma torna-se tecido composto de 

fios, agregando adereços em uma harmoniosa decoração de vida, vivida ou sonhada. Às vezes a 

infância surge como um tempo vagamente lembrado, que mais parece um sonho, quando a 

narrativa parte de um enunciador adulto em devaneios. Sobre esse tempo, Jean Bergés afirma que 

“há um corte, um divisor de águas entre a infância e a nossa condição adulta. Nossas lembranças 

são fugidias como sonhos.” (BERGÉS, 1999, p. 3).  

A infância é quase sempre a memória de um tempo vivido, mas restaurada no tempo 

da enunciação, ou seja, trata-se “de um tempo diverso daquele que se viveu. Pertence exatamente 

ao tempo em que se conta” (BACHELARD, 2006, p. 100), reafirmado por Bartolomeu Campos 

de Queirós: “escrevo muito sobre aquilo que não me foi permitido.” (QUEIRÓS, 2012a, p. 80). 

Assim, entre o vivido ou o sonhado, as narrativas bartolomianas interagem com o universo 

infantil, dirigidas ou não à criança.  

Sobre a memória como elemento de escrita, ele diz:  

 

Busco no jardim da memória a minha aranha sonhada. Deito sobre o papel vazio a minha 

aranha-de-prata. Ela se espicha, encolhe, alonga as agulhas. Fica em intenso silêncio 

esperando o desejo de tecer acontecer. Ela sabe que é preciso coragem para provar um 

papel em branco. Parece que a aranha precisa de muito silêncio para exercer sua trama. 

Precisamos de poderosa paciência para desenrolar o novelo. (QUEIRÓS, 2012b, p. 20). 
 

                                                           
5 Isotopia é a recorrência de um dado traço semântico ao longo de um texto. A recorrência de traços semânticos 

estabelece a leitura que deve ser feita do texto. (FIORIN, 2016a, p. 113). Essa questão será retomada posteriormente.  
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Outra possibilidade de iniciar a discussão a que este capítulo se propõe seria erguer 

discursivamente as premiações e titulações meritosamente conquistadas por esse escritor, as quais 

remetem virtualmente à qualidade de sua vasta obra, como o Jabuti e os recorrentes selos de 

“Altamente recomendável”; ou começar com uma relação interdiscursiva, onde vozes se 

alternariam falando positivamente de sua poética.  

O tempo, contínuo e indissociável de todas as narrativas, fosse talvez um bom 

começo, visto que representa uma reiterada configuração discursiva na obra de Bartolomeu, 

estando sempre presente, ligando as pontas entre passado e futuro, como uma ponte. O tempo, 

seja ele dominado, demarcado, transformado, subvertido ou desdobrado, “está sempre acordado, 

viajando e vigiando tudo. Sabemos que ele existe porque modifica todas as coisas” (QUEIRÓS, 

2009a, p. 9), altera percursos de sentido, “muda a história, desvia águas, come estrelas, mastiga 

reinos, amadurece frutos, apodrece sementes.” (QUEIRÓS, 2009a, p. 9).  

Recorrente na prosa bartolomiana, o tempo ocupa lugar actancial6, ora eufórico7, ora 

disfórico8, em conjunção9 ou disjunção10 com a vida, sendo também destinador11-manipulador12 e 

destinador-julgador, conforme sua posição figurativa no discurso: 

 

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

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

Tritura os dias, as noites, o sol, a lua, 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. (QUEIRÓS, 1995, p. 71-72). 
 

                                                           
6 O actante é aquele que realiza ou sofre o ato, independentemente de qualquer outra determinação. (GREIMAS; 

COUTÉS, 2016, p. 20). Substitui o termo personagem.  
7 Euforia é considerado um valor positivo; aquele a que foi dado da qualificação. (FIORIN, 2016a, p. 23). Essa 

questão será retomada posteriormente. 
8 Disforia é visto como valor negativo. Euforia e disforia não são valores determinados pelo sistema axiológico do 

leitor, mas estão inscritos no texto. (FIORIN, 2016a, p. 23). Essa questão será retomada posteriormente. 
9 Conjunção é uma relação de combinação entre sujeito e objeto. (FIORIN, 2016a, p. 36). 
10 Disjunção é uma relação de oposição entre o sujeito e o objeto. A conjunção para um sujeito implica a disjunção 

para outro. (FIORIN, 2016a, p. 36). Essa questão será retomada posteriormente. 
11 Destinador é aquele que comunica ao destinatário. O destinador e o destinatário são actantes estáveis e 

permanentes da narração. (GREIMAS; COUTÉS, 2016, p. 132). 
12 Manipulação caracteriza-se como uma ação do homem sobre outros homens, visando a fazê-los executar um 

programa dado. (GREIMAS; COUTÉS, 2016, p. 300). Esse assunto será retomado posteriormente.  
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O tempo interfere nas narrativas, seja no âmbito da discursividade enquanto texto ou 

nos enredos mais complexos da malha da própria existência: “O tempo troca a roupa do mundo” 

(QUEIRÓS, 2009a, p. 9). 

Outro começo poderia ser o olhar. Bartolomeu Campos de Queirós suscita muitos 

olhares: olhar para o homem, para o escritor, para a obra, para suas conquistas, para as vozes que 

falam sobre sua escritura, que por sua vez são constituídas de olhares sobre o mundo, sobre a 

vida, sobre o tempo e o depois dele. Olhar que sabe espiar para dentro de cada leitor, nos 

multiplicando, como se fosse um olhar mágico. “Se alguém nos olha, nos multiplica.” 

(QUEIRÓS, 2004a, p. 6). 

Bartolomeu Campos de Queirós parece que também tinha um olho mágico. Ou os 

dois, pois o mundo visto sob a ótica de seus olhos ganha outro colorido. O seu olhar alcança 

lonjuras, visitando lugares de tempos imemoráveis, levando leitores a viagens para dentro de si 

mesmo. Ele, através de sua poética despretensiosa e encantadora, aponta para mundos nunca 

vistos, mundos que não são percebidos com olhar cotidiano, mundos que se miram com olhos que 

sabem ver o que não está posto, mas pressuposto.  

E, por essa poética, se destacou no mundo das letras e da fantasia, tornando-se um 

dos maiores escritores brasileiros. Sobre o seu processo de produção literária, disse que escrevia 

por necessidade: “Minha necessidade de escrever é resultante de uma falta antiga: não ter vivido 

a infância no tempo certo. Não conheci a literatura infanto-juvenil no momento da compreensão 

da fantasia. Naquele tempo eu lia as poucas coisas que circulavam em minha casa.” (QUEIRÓS, 

2012a, p. 79). 

Para Bartolomeu Campos de Queirós, as ausências, então, foram combustíveis para 

potencializar escrituras que falam dos mais profundos sentimentos humanos, partindo de 

contextos simples, da convivência diária com pessoas e coisas, na qual é possível qualquer leitor 

se identificar. “O vazio de sua ausência trancava nossas bocas de maneira desmedida.” 

(QUEIRÓS, 2004b, p.12). 

Com esse olhar mágico, o autor começou cedo da vida a ver além do que se mostrava 

objetivamente, ao se importar com outras vidas, envolvendo-se com causas sociais, 

especialmente ligadas à literatura. Via nessa arte uma forma de alterar o mundo, por saber que a 

leitura tem o poder de transformar as pessoas.  
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Mineiro de “muitos interiores”, Bartolomeu nasceu antes do tempo, no ano de 1944. 

Dentre os lugares a que se identifica, Papagaio é o de maior pertencimento, por toda a beleza 

interiorana e contato com a natureza, lugar que ressurge em algumas narrativas, onde ele vai 

escolhendo-se em cada personagem, como ele mesmo disse:  

 

Sou mineiro de muitos interiores: Papagaio, Pitangui, Bom Despacho, Divinópolis, Belo 

Horizonte. Nasci em agosto, com sete meses. Por ser assim alguns dizem que sou 

virgem; outros me apontam escorpião. Pelos muitos e frequentes afogamentos, e sempre 

caio de cabeça, desconfio secretamente que sou aquário. Com tantas dúvidas aprendi 

desde cedo a escolher-me. Um dia faço-me cigano, no outro vôo com os pássaros, no 

terceiro sou cavaleiro das sete luas para num quarto desejar-me marinheiro. (QUEIRÓS, 

1985, p. 31). 
  

Bartolomeu Campos de Queirós viveu muito tempo da sua infância em Papagaio, 

“cidade pequena com gosto de laranja-serra-d’água” (QUEIRÓS, 2004b, p. 79), no interior de 

Minas Gerais, no convívio com a natureza, morando com o avô paterno, o qual escrevia nas 

paredes da sua casa a história do seu povo: “cresci lendo paredes da casa de meu avô. Ele nunca 

escreveu para os seus netinhos. Ele escrevia para não deixar morrer os fatos de uma cidade que 

ele amava.” (QUEIRÓS, 2012a, p. 80). 

No livro Por parte de pai (1995), o narrador faz considerações sobre sua gênese 

enunciativa, na figura do avô, que está para ele como o artista rupestre está para a História:  

 

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. 

[...] as paredes eram o caderno do meu avô. [...] A casa do meu avô foi o meu primeiro 

livro.” (QUEIRÓS, 1995, p. 10 – 12). 
 

Aos seis anos de idade, Bartolomeu vive experiências dolorosas, ao perder a mãe, 

vitimada pelo câncer. “Ela morreu de uma doença comprida e gemia no fundo do sonho da 

gente.” (QUEIRÓS, 1995, p. 31). Como o enunciador pressuposto nesse discurso é o escritor, é 

possível perceber traços autobiográficos em algumas de suas obras.  

As dores são também recursos discursivos para a composição de sua rica poética. 

Exemplo disso são as experiências de tensão diante da virtualidade da morte, tematizadas em sua 

obra, figurativizadas de diferentes formas, com efeitos de sentido, ora subjetivos, ora objetivos, 

como nos exemplos a seguir: “Doía muito ser menino. E dor, aumentada pelo silêncio, é como 
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dente latejando com nervo exposto”. (QUEIRÓS, 1995, p. 22). “A dor de minha mãe aumentava 

sempre e muito. Dia e noite ela gemia ou cantava.” (QUEIRÓS, 2004b, p. 28).  

No que se refere à formação escolar, cursou o ginasial em dois lugares, no internato 

do Colégio São Geraldo, em Divinópolis e no convento dos dominicanos em Juiz de Fora. 

Posteriormente, iniciou o curso de Filosofia, já em Belo Horizonte. No entanto, como afirmou, 

foi alfabetizado nas paredes do avô paterno, figura discursiva que permeia suas narrativas. Mas 

foi introduzido no universo literário através de um professor, conforme afirma em entrevista 

concedida a Carlos Costa, da Revista Getúlio, em 2009.  

 

Depois de terminar o curso primário, fui estudar num colégio interno de franceses em 

Divinópolis, onde fiquei por cinco anos. Lá tive um professor chamado José Dias Lara 

que me introduziu numa leitura mais densa, Machado de Assis, José de Alencar, José 

Lins do Rego. A leitura pelo prazer de ler. (QUEIRÓS, 2009, p. 55). 
 

Bartolomeu Campos de Queirós cedo se dedicou a escrever: prosa, poesia, ensaios 

sobre leitura, literatura, educação e filosofia, sempre engajado com o seu tempo histórico 

(QUEIRÓS, 2003). Foi grande nome na educação enquanto professor e principalmente como 

arte-educador, sendo também consultor em diversas instituições. Dentre os trabalhos sociais em 

prol da literatura, o movimento “Por um Brasil Literário” teve grande destaque. (INSTITUTO 

C&A, 2009). 

 

 

2.1 A tematização da infância na obra de Bartolomeu Campos de Queirós 

 

A partir da leitura das obras de Bartolomeu Campos de Queirós, nota-se que a 

infância é tematizada com recorrência, através de abordagens de situações cotidianas de possíveis 

experiências infantis, nas quais são expostas questões de ordem familiar, sociais, afetivas e até 

mesmo existenciais. Através de recursos discursivos, a criança vai sendo figurativizada sob 

diferentes perspectivas.  

Embora as narrativas, pela figurativização e outros recursos discursivos, ganhem 

simulacro da realidade, não representam, necessariamente, as experiências do autor, mesmo que 

em algumas entrevistas vozes enunciativas se cruzem, entre o dito como ficção e o dito como 

realidade, conforme veremos posteriormente. Sobre as memórias da infância enquanto realidade 
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ou recurso discursivo, Bartolomeu Campos de Queirós afirma a “presença” da infância em sua 

obra: “Não guardo lembranças da minha infância [...]. Estou sempre recorrendo a ela para melhor 

conviver com as minhas neuroses de adulto. Daí verificar em meus textos tanto a presença da 

infância vivida como a da infância idealizada.” (QUEIRÓS, 2012a, p. 80). 

A infância é tematizada em Indez (2004) a partir da história do menino Antônio, que 

“chegou” na estação das águas e “antes do tempo”. As brincadeiras infantis vão sendo 

figurativizadas através dos discursos: “A infância brincava de boca de forno, chicotinho-

queimado, passar o anel, ou corria da cabra-cega.” (QUEIRÓS, 2004c, p. 8). 

No livro Até passarinho passa (2003), a tematização da infância vem figurativizada 

por um menino entre silêncio e mistérios. E o olhar como fenômeno isotópico da prosa 

bartolomiana, surge também nessa narrativa, reiterando e configurando sentido: “O mundo assim 

obscuro, exigia um olhar mais delicado, um pensamento mais cauteloso.” (QUEIRÓS, 2003, p. 

11). 

Faca afiada (1994) conta poeticamente a história da vida simples de uma família 

composta por pai, mãe, filhos e avó. Esta encanta o coração dos netos com histórias que conta. 

“Ela tentava conviver com o medo, contando para os netos, histórias de outras vidas, da paz da 

eternidade, das aparições das almas envolvidas com flores e luzes.” (QUEIRÓS, 1994, p. 7). Há 

entre avó e netos laços afetivos costurados também pelas histórias. No entanto, o menino mais 

velho escuta um diálogo entre os pais e pressupõe que eles estão premeditando um crime contra a 

avó, que, no seu entendimento, seria executada no dia seguinte, com faca afiada. A partir da 

escuta e interpretação, instala-se um angustiante diálogo interior, em que o narrador questiona a 

possível atitude dos pais. No final da narrativa, percebe-se o equívoco da interpretação do 

diálogo.  

Em Ciganos (2004) a infância também se figurativiza através de um menino solitário, 

em constante desejo de conquistar o amor do pai. E pela primeira vez a morte, supostamente da 

mãe do próprio autor, é tematizada. Depois esse tema vai ressurgir em outros livros, considerados 

de caráter biográfico, como Por parte de pai; Ler, escrever e fazer conta de cabeça e Vermelho 

amargo.  

Sobre o desamor do enunciador de Ciganos, “ele comungava a vontade de fazer-se 

atraído pelos ciganos e ser roubado por eles: Ah, ser roubado era o mesmo que ser amado. Ele 
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sentia que só roubamos o que nos faz falta. E ele - como gostaria de ser a ausência, mesmo dos 

ciganos...”  (QUEIRÓS, 2004d, p. 07). 

Assim, a infância vai sendo tematizada em várias obras de Bartolomeu Campos de 

Queirós, através de recursos discursivos que são manifestos numa enunciação que reitera um 

querer estar em conjunção com o amor, por certo um dos mais caros objetos de valor.  

 

 

2.2 Infância e escritura em Bartolomeu Campos de Queirós  

 

Embora tenha a sua obra identificada como infanto-juvenil, Bartolomeu Campos de 

Queirós não tinha preocupação, no ato da escritura, a que público se destinavam as suas obras. 

Apesar de muitos dos seus livros serem apreciados por crianças de diferentes idades, ele não os 

escrevia com esse direcionamento, como afirmou: 

 

Não escrevo “para” crianças. Minha limitação é maior que o mundo e não possuo 

ousadia – ou coragem -, ao chegar em casa, de puxar uma cadeira e dizer: “Vou escrever 

mais uma história para as criancinhas” [...]. Se meu texto é eleito pela criança, sinto-me 

realizado pelo que há de honesto na infância. (QUEIRÓS, 2012a, p. 80). 
 

Em resposta a uma pergunta feita pelo repórter da Fundação Ecofuturo, sobre seu 

trabalho de produção escrita, Bartolomeu falou sobre a importância do leitor nesse processo, 

considerando o texto literário como lacunar, que precisa ser preenchido por quem lê, para ganhar 

sentido: 

 

Escrever é procurar parceiros para decifrar a intensidade dos mistérios. Escrever é não 

saber e recorrer ao leitor para nos ajudar a decifrar o mistério que inaugura o escritor. 

Cada livro é um momento, é uma interrogação, é a busca de uma conversa. Escolher um 

tema é dar corpo ao que sufoca, é buscar razão para a fantasia, é dar forma ao 

imaginário. Escrever, digo sempre, é abrir a porta sabendo que o resto da paisagem está 

no coração do leitor. E mais: escrever é tomar posse dos limites. (QUEIRÓS, 2010, p. 

2). 
 

Apesar de não ter pretensões de escrever para a infância, esse autor é comumente 

relacionado à literatura infantil, mesmo quando suas obras são apreciadas por diferentes idades, 

por cair no gosto das crianças ou por trazer a infância em seus enredos. Sobre ser julgado como 

escritor de literatura infantil, o jornalista João Paulo escreve: 
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O julgamento é incorreto por vários motivos: Bartolomeu escreve para o ser humano, 

que não tem idade; destinar livros para as crianças é a mais nobre e ambiciosa das 

inclinações literárias; dar à criança acesso ao mundo da fantasia é tarefa civilizadora; 

despertar nas pessoas maduras o senso do mistério que nos visita de graça na infância é 

um presente generoso, quase magia. (PAULO, 2012, p. 36-37). 
 

  Em artigo publicado no Jornal da Hora em agosto de 2010, número 26, que tem 

como título “Palavras de Bartolomeu Campos de Queirós”, o autor reafirma seu pensamento 

expresso em entrevista à Revista Getúlio no que diz respeito ao livro dito infantil: 

 

Então eu gosto sempre de pensar que é preciso oferecer pra criança um livro de 

literatura, não um livro de brinquedo, porque o livro de brinquedo é bom, mas não 

promove uma reflexão, e o texto de literatura propõe uma reflexão, e é bom porque cada 

um pensa o que quiser dele. (QUEIRÓS, 2010, p. 3). 
 

Bartolomeu foi um entusiasta no incentivo à leitura e desempenhou importantes 

funções no âmbito da educação, desenvolvendo trabalho relevante também na área da cultura 

(REVISTA NOTÍCIAS, 2012). Ele foi membro do Departamento de Aperfeiçoamento de 

Professores, assessor especial da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais e presidente 

da Fundação Clóvis Salgado – Palácio das Artes (QUEIRÓS, 2003). Foi colaborador da 

Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ), assessor da Fundação Nacional de Arte 

(FUNARTE), assessor cultural da Biblioteca Pública de Minas Gerais, formador de professores 

pelo PROLER (Programa Nacional de Incentivo à Leitura), palestrante, editor das Editoras RHJ e 

posteriormente da Miguilim, além de membro da Academia Mineira de Letras (REVISTA 

NOTÍCIAS, 2012). 

Bartolomeu Campos de Queirós defendia a literatura como direito de todos, mesmo 

que este não esteja legislado. Sobre essa percepção, no “Manifesto por um Brasil literário”, em 

2009, ele afirma:  

A leitura literária é um direito de todos e que ainda não está escrito. O sujeito anseia por 

conhecimentos e possui a necessidade de estender suas intuições criadoras aos espaços 

em que convive. Compreendendo a literatura como capaz de abrir um diálogo subjetivo 

entre o leitor e a obra, entre o vivido e o sonhado, entre o conhecido e o ainda por 

conhecer; considerando que este diálogo das diferenças – inerente à literatura – nos 

confirma como redes de relações; reconhecendo que a maleabilidade do pensamento 

concorre para a construção de novos desafios para a sociedade; afirmando que a 

literatura, pela sua configuração, acolhe a todos e concorre para o exercício de um 

pensamento crítico, ágil e inventivo; compreendendo que a metáfora literária abriga as 

experiências do leitor e não ignora suas singularidades, que as instituições em pauta 

confirmam como essencial para o País a concretização de tal projeto. Outorgando a si 
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mesmo o privilégio de idealizar outro cotidiano em liberdade, e movido pela intimidade 

maior de sua fantasia, um conhecimento mais amplo e diverso do mundo ganha corpo, e 

se instala no desejo dos homens e mulheres promovendo os indivíduos a sujeitos e 

responsáveis pela sua própria humanidade. De consumidores passa-se a investidores na 

artesania do mundo. Por ser assim, persegue-se uma sociedade em que a qualidade da 

existência humana é buscada como um bem inalienável. (QUEIRÓS, 2012a. p. 118).  
 

Esse posicionamento de Bartolomeu dialoga com o pensamento do crítico literário 

Antônio Cândido (2011), quando defende a literatura como um direito universal, visto ser 

instrumento de humanização:   

 

[...] a literatura corresponde a uma necessidade universal que deve ser satisfeita sob pena 

de mutilar a personalidade, porque pelo fato de dar forma aos sentimentos e à visão do 

mundo ela nos organiza, nos liberta do caos e portanto nos humaniza. Negar a fruição da 

literatura é mutilar a nossa humanidade.  (CÂNDIDO, 2011, p. 188). 
 

Em comunhão de ideias e desejos, tanto Antônio Cândido, quanto Bartolomeu 

defendem os mesmos princípios, compreendendo que é direito do ser humano a imersão na arte 

literária, a qual contribuiu para a formação da humanidade de cada indivíduo, entendida como 

 

[...] exercício da reflexão, aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo, o 

afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso da 

beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor. A 

literatura desenvolve em nós a cota da humanidade na medida em que nos torna mais 

compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade, o semelhante. (CÂNDIDO, 2011, 

p. 182). 
 

Diante da importância da literatura destacada por Bartolomeu e reforçada por Antônio 

Cândido (2011), a leitura de textos literários se constitui um bem social, por possibilitar reflexões 

sobre a condição humana, seja ele em prosa ou verso. Sendo assim, a literatura se faz necessária, 

merecendo, portanto, o status de direito.  

Em virtude dessa percepção e defesa, Bartolomeu Campos de Queirós integrou, de 

1986 a 2000, o projeto ProLer, da Biblioteca Nacional, contexto que o levou a ministrar 

seminários sobre educação, leitura e literatura (REVISTA NOTÍCIAS, 2012). No “Manifesto por 

um Brasil literário”, em 2009, ele afirmou: 

 

Liberdade, espontaneidade, afetividade e fantasia são elementos que fundam a infância. 

Tais substâncias são também pertinentes à construção literária. Daí, a literatura ser 

próxima da criança. Possibilitar aos mais jovens acesso ao texto literário é garantir a 

presença de tais elementos, que inauguram a vida, como essenciais para o seu 
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crescimento. Nesse sentido é indispensável a presença da literatura em todos os espaços 

por onde circula a infância. (QUEIRÓS, 2012a. p. 118). 
 

Ele questionava sempre o papel que a literatura acaba cumprindo no âmbito escolar, 

como apoio ao livro didático, ou seja, com objetivos expressamente pedagógicos. Enquanto 

articulador de políticas de formação de leitores, Bartolomeu sempre defendeu o lugar da literatura 

como arte, sem preocupações didáticas e moralizadoras. Seus textos não têm comprometimento 

com o utilitário, mas primam por caminhos plurissignificativos: 

 

Escuto sempre, daqueles envolvidos diretamente com a formação do leitor, a seguinte 

frase: “Não dou esse livro para as crianças porque elas não vão entender o que o autor 

quis dizer”. E por acaso o professor, o orientador, os pais, entenderam? Cada um lê no 

texto a sua experiência, daí a vantagem da literatura, a de criar divergências de 

sentimentos, entendimentos e emoções. A palavra é para abrir portas e não para pintar 

uma única paisagem. (QUEIRÓS, 2012a, p. 81). 
 

Percebendo a literatura como esse vasto caminho de discursividade, onde o 

enunciador muitas vezes elabora ludicamente os enunciados, provocando efeitos diversos na 

enunciação a ser compartilhada, esse escritor não menosprezava a capacidade de cada 

enunciatário fazer as suas próprias interpretações, conforme as experiências leitoras, de mundo e 

de vida. Ele afirma ainda, que “A escola reduz as funções maiores do texto literário e o 

transforma em objeto de convergência, sem escrúpulo” (QUEIRÓS, 2012a, p. 81), 

pedagogizando o que é de ordem estética: 

 

A literatura (arte) não é servil. Ela só existe em liberdade, e seu compromisso é para com 

a revelação. Para tanto persegue a beleza. Daí, todas as vezes que a escola lança mão da 

literatura, quer transformá-la em “instrumento pedagógico”, mesmo cortando as asas do 

leitor para um vôo amplo, desmedido, desfronteirado. (QUEIRÓS, 2012a, p. 81). 
 

Bartolomeu compreendia que ensinar a ler, escrever e fazer conta não eram 

suficientes para uma criança, visto que a fantasia faz parte da formação humana e torna-se 

imprescindível na infância. No entanto, essa percepção reducionista do ensino era partilhada pela 

escola e pela família, como o escritor ilustra no livro Ler, escrever e fazer conta de cabeça: 

“Parecia muito pequeno o ideal de meu pai, naquele tempo, lá. A escola […] devia me ensinar a 

ler, escrever e fazer conta de cabeça.” (QUEIRÓS, 2004b, p. 7). 
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Segundo Bartolomeu, a escola precisava ir além, trabalhar na perspectiva da arte a 

fim de formar as sensibilidades. É possível perceber a sua preocupação com essa questão quando 

em 2007, na Revista Nós da Escola, ele afirmou: 

 

A arte, bem como a literatura, nasce da liberdade de fantasiar e não suporta prisões. 

Tentar engaiolar o fruto da liberdade é lhe cortas as asas, impedir seus voos, que 

alcançam maiores distâncias quando impulsionados por muitos sopros. Conhecemos a 

necessidade da liberdade mas desconhecemos sua extensão. Por ser assim, compreendo, 

como tantos outros, que o homem possui o tamanho de sua fantasia. O sujeito alcança 

onde sua fantasia toca. (QUEIRÓS, 2007, p. 32-33). 
 

Muitas vezes o trabalho pedagógico realizado com a literatura resume-se a perguntas 

que em nada instigam o gosto pela leitura, esvaziando os aspectos de literariedade. A esse 

respeito, Bartolomeu afirmou: “Se o texto é usado para saber aonde o autor quis chegar, é melhor 

pegar o telefone e perguntar direto ao escritor. Se ele souber, ele responderá e não haverá 

desperdício de tempo.” (QUEIRÓS, 2012a, p. 81). 

Em uma entrevista para o Jornal da Hora, Bartolomeu Campos de Queirós falou da 

função da literatura no contexto educativo. Sem negar a importância do livro didático, ele 

defendeu a função da literatura como espaço para a transformação, por ter como princípio o 

imaginário.    

Uma boa educação é tanto informadora quanto transformadora, então o livro didático 

serve para informar o que já foi feito, e a literatura serve pra convidar a fazer mais. Mas 

os textos didáticos não são literários, são textos que não dão muita capacidade de voo, 

que não conversam com a intimidade da criança, isso dificulta um pouco. Se a gente 

quer a escola não somente como escola da informação mas como o espaço da 

transformação, é aí que a literatura entra, falando com o sujeito que ele tem uma fantasia 

e ele pode realizar a fantasia dele. (QUEIRÓS, 2010b, p. 3). 
 

Nos seus livros o autor leva a sério a imaginação, ao saber das potencialidades de 

imagens simbólicas que o discurso literário suscita e a importância destas para a formação 

estética.  Ele reconhecia que a literatura tem o poder de levar as pessoas, pequenas e grandes, a 

muitas aprendizagens, não apenas da palavra dita, mas pelos caminhos das emoções e da 

sensibilidade, através tanto do discurso pretensamente explícito, quanto das entrelinhas. Isto torna 

as pessoas potencialmente mais sensíveis, como ele afirma abaixo: 

 

Percebi que só há dois lugares para se falar da gente. Na literatura ou no divã do analista. 

De outra maneira vira fofoca. No primeiro, escancara-se tudo, usando ainda da metáfora 

para deixar o leitor ir mais longe. No segundo, fala-se para a gente mesmo, não se 
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importando de ser dois, ainda com muita pena. Durante algum tempo andei pelos dois 

caminhos. Não por ter muito a dizer. Foi por aflição. A humanidade sempre me foi 

muito anônima. Eu só consigo velá-la por meio de um outro ao meu lado. Preciso de 

uma figura intermediária, mesmo imaginada. Só assim consigo produzir. Sou movido 

pelo afeto. Depois, trabalhar com a fantasia tem riscos. Qualquer movimento extra pode 

nos levar a viver “na” fantasia. (QUEIRÓS, 2012a, p. 81). 
 

Com mais de sessenta títulos publicados, Bartolomeu contempla o público infantil, 

juvenil e adulto. São obras que tocam o imaginário leitor de todas as idades, abordando diferentes 

temáticas de forma delicada e bela, mas sem pretensões de ensinamentos. Sua poética abarca, ao 

mesmo tempo, a tradição e o novo, em uma transgressão que alinha o ontem e o hoje, numa 

revelação sempre surpresa, diante das contradições do mundo e da complexidade da alma 

humana. 

 

 

2.3 Obras de Bartolomeu Campos de Queirós e “dizeres” sobre elas – revisão da fortuna 

crítica 

Não há pretensões de abordar cronologicamente todas as obras de Bartolomeu 

Campos de Queirós publicadas, visto que o objetivo deste capítulo é introduzir o autor, 

enfatizando algumas de suas produções e o que já tem sido dito sobre o seu processo criativo e a 

criação, bem como as premiações recebidas. No entanto, os títulos estarão dispostos, por data de 

publicação, no apêndice, ao final do trabalho. De forma sucinta e sem preocupações cronológicas, 

vão sendo apresentadas interdiscursivamente algumas obras, a percepção de críticos literários 

sobre elas, análises em diferentes perspectivas metodológicas e atravessamentos do próprio autor.  

Sobre a produção literária de Bartolomeu Campos de Queirós, Ana Maria Machado 

afirmou que: “a obra dele fica, carregada de humor, poesia, senso crítico e esse nível altíssimo a 

que nos acostumou e os leitores adoram com toda razão. Um lugar garantido em nossa literatura.” 

(MACHADO, 2012, p. 90). 

Elizabeth D’Angelo Serra, da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, que teve 

contato com Bartolomeu, também um colaborador da referida Fundação, em admiração pelo 

escritor e pelo homem, afirmou: 

 

Além de exímio artista da palavra, nosso testemunho é de que ele pautou sua vida na 

defesa coerente da democracia, da liberdade e do direito a uma vida digna, onde a 

infância e a adolescência ocuparam sua atenção de maneira especial. Destacando a arte 
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como a principal interlocutora para interpretar e entender a complexidade da vida, a 

literatura foi a sua principal bandeira para defender o que acreditava. (SERRA, 2012, p. 

7). 
 

Ele sabia brincar com as palavras, deslocando-as sonoramente, aproximando o 

homem de sua ancestralidade e do imediato, possibilitando a redescoberta do eu, diante do 

universo, tanto pressuposto, quanto projetado. Sua escrita conduz a viagens de muita reflexão, 

com textos de alto teor poético e metafórico. Sobre o ato da escrita, o autor assim se posicionou, 

em artigo publicado no Instituto Ecofuturo, intitulado “Para bem escrever”: 

 

Em nossa memória mora o vivido e o sonhado. Sempre, na intimidade mais silenciosa, 

nossa real conversa com a fantasia. Não há memória pura. Estamos continuamente 

pensando que “foi assim”, mas poderia “ter sido assim”. Pela força da fantasia a cultura 

se renova e o mundo ganha em maleabilidade. A fantasia inaugura o novo no mundo. 

(QUEIRÓS, 2010, p.  3). 
 

E através dessa linguagem plurissignificativa e carregada de encantos, ele conduz o 

leitor a tempos e espaços dentro e fora da realidade, levando-os a ler o que não está escrito, 

suscitando um olhar para além do texto, talvez para dentro de cada um, onde moram os mistérios 

e segredos.  

A Revista Notícias, número 4, da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, de 

abril de 2012, trouxe, em homenagem a Bartolomeu Campos de Queirós, parte de um dossiê 

produzido pela FNLIJ. Dentre as produções constam artigos e entrevistas sobre a obra desse 

autor. Serão apresentados aqui alguns recortes, onde escritores e críticos literários expressam 

posições sobre o escritor e sua escrita.   

Sobre a prosa poética de Bartolomeu Campos de Queirós, o crítico literário Fábio 

Lucas afirmou que:  

 

O que há de invulgar no texto de Bartolomeu Campos de Queirós é uma leveza, uma 

transparência que não se traduz em superficialidade. Antes, constitui abertura para 

regiões profundas da comunicação poética. Por isso, sua expressão consegue ser, ao 

mesmo tempo, simples e densa.  (LUCAS, 2012, p. 4). 
 

A prosa bartolomiana tem uma linguagem esteticamente rica e simples, o que torna 

seus textos acessíveis, mesmo contemplando conteúdos filosóficos e existenciais, pelo cuidadoso 

trabalho com a linguagem, rompendo divisas temáticas, trazendo diferentes abordagens 
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interfronteiriças. Sobre esse fazer literário poético, Edmir Perrotti afirmou: “Bartolomeu Campos 

de Queirós, esse magnífico tecelão de palavras e sonhos.” (PERROTTI, 2004, p. 13). 

Sobre a tecelagem de palavras, esse escritor tinha como malha primordial a fantasia. 

E acreditava que estas conferiam autonomia ao sujeito, de forma que só se pode ser livre se 

houver o domínio da palavra. A esse respeito, em 2009, em entrevista concedida ao repórter 

Carlos Costa, da revista Getúlio, o autor afirma: 

 

Na medida em que se trabalha um texto, o mundo da fantasia é chamado a participar do 

desenvolvimento. Ou seja, ganhamos outra dimensão do mundo por meio da palavra. E a 

palavra dá autonomia ao sujeito. Uma sociedade que não domina a palavra é uma 

sociedade precária, de fato. (QUEIRÓS, 2009, p. 55). 
 

No livro O que é qualidade em literatura infantil? (2005), Leo Cunha em seu artigo 

“Poesia e humor para crianças”, ao mencionar as obras de Bartolomeu Campos de Queirós, faz 

referência às características de sua poética: “lirismo, delicadeza, expressividade, frequentemente 

um olhar reflexivo e filosófico sobre o ser humano, a natureza e as coisas do mundo. Tais 

qualidades de sua poesia saltam aos olhos do leitor.” (CUNHA, 2005, p. 79). 

Com uma prosa leve e ao mesmo tempo profunda, Bartolomeu vai do particular ao 

universal, por versar sobre o cerne da alma humana. Sobre sua formação e escritura, a escritora e 

amiga Henriqueta Lisboa afirmou:  

 

Não é ele tão somente um educador que sabe distinguir, através de estudos filosóficos, 

pesquisas estéticas e experiência pessoal no seu campo de atividade, o valor da arte no 

processo educativo. Ele é também um poeta – aquele que mergulha nas águas profundas 

da preexistência e da inocência, o que aporta à ilha onde todas as coisas se tornam 

maravilhosamente possíveis; o que acabou descobrindo o segredo da simplicidade. 

(LISBOA, 2004, p. 13). 
 

Por esse estilo singular, ganhou muitos prêmios nacionais e internacionais, como o 

“Selo de Ouro de 1977”, da Fundação Nacional de Literatura Infantil e Juvenil, “Prêmio Cidade 

de Belo Horizonte”, o “Grande Prêmio da Crítica em Literatura Infantil/Juvenil”, concedido pela 

Associação Paulista de Críticos de Arte, “Prêmio Nestlê de Literatura”, prêmio “O melhor para 

jovens”, ganhou duas vezes o “Prêmio Jabuti”, da Câmara Brasileira do Livro, e teve várias de 

suas obras “Altamente Recomendadas”, sem contar com prêmios internacionais e diplomas de 

honra, conforme veremos posteriormente (QUEIRÓS, 2004). Em entrevista, ele afirma: 
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É no mundo possível da ficção que o homem se encontra realmente livre para pensar, 

configurar alternativas, deixar agir a fantasia. Na literatura que, liberto do agir prático e 

da necessidade, o sujeito viaja por outro mundo possível. Sem preconceitos em sua 

construção, daí sua possibilidade intrínseca de inclusão, a literatura nos acolhe sem 

ignorar nossa incompletude. (QUEIRÓS, 2009, p. 55). 
 

O primeiro livro de Bartolomeu Campos de Queirós publicado foi O peixe e o 

pássaro (1971), escrito após seu retorno de Paris. Com lirismo, a história versa sobre o amor 

entre esses dois animais. Sobre o seu primeiro texto literário o autor afirma: 

 

Comecei a escrever com 27 anos. Trabalhava como pesquisador do Ministério da 

Educação, num laboratório de currículos, experimentando técnicas educacionais. E em 

função de uma bolsa de estudos fui para a França, onde escrevi meu primeiro texto, um 

livro chamado O Peixe e o Pássaro. Antes nem pensava em ser escritor. Sempre fui um 

leitor, sempre tive um carinho muito especial pela palavra, desde criança. (QUEIRÓS, 

2009, p. 55). 
 

Esse livro foi contemplado com o “Prêmio João de Barro”, da Fundação Municipal da 

Cultura da Prefeitura de Belo Horizonte, onde uma das juradas era Henriqueta Lisboa, da qual 

tornou-se grande amigo (QUEIRÓS, 2004). Na já referida entrevista à Revista Getúlio, o escritor 

afirma que o livro caiu no gosto dos leitores e dos críticos literários. Dentre eles, dom Marcos 

Barbosa: “O conhecido monge beneditino publicou uma crônica recomendando meu livro ao 

Drummond: ‘É um livro que o Carlos Drummond tem que ler!’”. (QUEIRÓS, 2009, p. 56). No 

referido livro, o autor parece fazer um paralelo entre a narrativa e ele mesmo: “A história é 

minha, mas o pássaro e o peixe não são meus. Até que é fácil possuí-los. Basta um aquário e uma 

gaiola. Mas não me importa tê-los na mão. Aprendo a me satisfazer pelos olhos, assim como os 

pássaros e os peixes que não têm mãos.” (QUEIRÓS, 1991a, p. 13). 

Os seus livros, permeados de metáforas, trazem abordagens dos mais diferentes 

temas. No livro Pedro, publicado em 1973, o autor fala de uma delicada relação entre uma 

borboleta e um menino “que tinha o coração cheio de domingos”. Dos encontros frequentes entre 

eles, cada um vai apreendendo o mundo, tirando dele algumas “lições”. 

 

Se você conhece, em algum lugar, um menino chamado Pedro, ou nome semelhante, 

peça que ele lhe fale de borboletas. Vocês poderão tornar-se amigos através das coisas 

que ele sabe sobre elas. Você, tendo um amigo como Pedro, que pinta borboletas, você 

terá também um coração cheio de domingo. No domingo não se precisa ver borboletas. 

Basta ter o vôo delas na lembrança ou fazer bolas de sabão. (QUEIRÓS, 1983, não 

paginado). 
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Ainda na década de 1970, Bartolomeu publica: Raul (1978) e Onde tem bruxa tem 

fada (1979), esta última premiada como “O melhor para crianças”, pela Fundação Nacional do 

Livro Infantil e Juvenil (REVISTA NOTÍCIAS, 2012). Esta história, umas das mais conhecidas 

do autor, mescla o simulacro do tempo real, representado por uma fada que morava na terra, e o 

espaço transreal, quando ela vai para o céu e vira ideia. Retornando para a terra, ela vê “mágicos” 

devoradores do tempo e da liberdade. Sobre esse livro, permeado de encantos, Aparecida Simões 

afirma que é uma “narrativa que leva o leitor a refletir sobre convenções impostas pelo sistema 

capitalista e conduz a criança ao universo do sonho.” (SIMÕES, 2012, p. 152). 

A palavra reflexão remete a um pensar sobre, que pode ser compreendido sob um 

sentido utilitarista, pedagógico, o que parece não combinar com o fazer literário, que não tem 

obrigações de ensinamentos. Mas o refletir a que Simões se refere é um reverberar que nem 

sempre ocorre de forma deliberada e na instância da consciência. Sobre esse refletir relacionado à 

literatura, o próprio Bartolomeu afirma: 

 

[...] a literatura tem de trazer um texto reflexivo. O texto literário pressupõe um diálogo 

com o leitor. E assim, conversando com o leitor, o texto literário inaugura uma terceira 

obra. Talvez seja esse o fenômeno literário: da conversa com o leitor surge uma terceira 

obra que jamais será escrita e jamais será editada.  (QUEIRÓS, 2009, p. 55). 
 

Nos anos de 1980, a obra de Bartolomeu deu um salto quantitativo e qualitativo, visto 

que na década anterior tinham sido publicados quatro livros e na seguinte foram para doze, as 

publicações. Em Ciganos (1982), o desejo de um menino ser levado por desconhecidos é o 

motivo em foco, em torno do qual faz abordagem sobre relacionamentos. Por esse livro de grande 

qualidade literária, o autor recebeu o “Prêmio Jabuti”, pela Câmara Brasileira do Livro e o selo 

“Altamente Recomendável para Jovens”, pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil – 

FNLIJ (REVISTA NOTÍCIAS, 2012). A repercussão da obra levou o escritor a conquistar o 

“Prêmio Bienal Banco do Nordeste de Literatura” e também a ser selecionado para o “Programa 

Cantinho da Leitura” da Secretaria de Educação de Minas Gerais. (REVISTA NOTÍCIAS, 2012).   

Sobre essa história, Bartolomeu falou: “Em Ciganos está a minha primeira coragem 

de falar do vivido. Depois veio Indez e Por Parte de Pai. Sônia Viegas me deu esse impulso ao 

dizer-me: ‘Aquilo que não foi esquecido deve ser muito reconsiderado’”. (QUEIRÓS, 2012a, p. 

80).  
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Mário, livro publicado em 1982, recebe o selo de “O melhor para jovens”, pela FNJL. 

(REVISTA NOTÍCIAS, 2012). Em 1985 foi publicado Ah! Mar... O sentimento de incompletude 

é também recorrente nesta obra, quando o narrador relata o seu desejo incontido de conhecer o 

mar. A imensidão das águas move a curiosidade, e a fantasia é veículo que conduz ao 

desconhecido. “Como era difícil ser menino e conter a ideia do mar. Pensá-lo imenso, sem 

margens era afogar-me em liberdade e emergir-me em primavera. E o mais amargo era o desejar-

me marujo sem jamais ter visto vaga, vela e jangada em equilíbrio.” (QUEIRÓS, 1985, p. 17). 

Neste mesmo ano foram publicados As patas da vaca e Cavaleiros das sete luas, que 

recebeu o Prêmio Bienal Internacional de São Paulo, na categoria juvenil e o selo de “Altamente 

recomendável para Jovens”. E as publicações continuaram, para alegria de fiéis leitores que as 

colecionam, pela qualidade estética de sua obra.  

Em 1986 publica mais cinco livros: Coração não toma sol, que recebeu o selo 

“Altamente recomendável para jovens” e o “Prêmio Bienal de Belo Horizonte”; (REVISTA 

NOTÍCIAS, 2012).  Correspondência, narrativa envolvente que, como o próprio nome sugere, se 

constitui de correspondências sobre assuntos de humanidade, como os direitos; Estória em três 

atos, a qual foi selecionada para Ciranda do Livro, pela FNJL; Apontamentos, que recebeu o selo 

de “Altamente recomendável” e levou escritor a ser indicado como melhor escritor no ano de 

1990 e O papo de pato, também com selo de “Altamente recomendável” e foi selecionado para 

compor o projeto “Meu Livro, Meu companheiro”, da FNLIJ. (REVISTA NOTÍCIAS, 2012).  

Em 1989 publica Pintinhos e pintinhas e Indez. Esta última, também de cunho 

autobiográfico, como mencionou o autor anteriormente, narra a história de Antônio, menino que 

nasceu antes do tempo e lutou contra a morte, que o espreitava desde o nascimento. Com 

linguagem metafórica, o autor leva o leitor a revisitar a infância, com suas alegrias, tristezas e 

surpresas, além de abordar com delicadeza as relações familiares.  

 

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

miúdos. As emoções eram de todos. Todos ficavam felizes na festa de casamento, nos 

bailes juninos, nos almoços de batizados. Todos viviam da mesma tristeza, nas 

quaresmas, e da mesma angústia pelas estiagens que matavam as plantações. 

(QUEIRÓS, 2004c, p. 8-9).  
 

 

 Indez apresenta também aspectos da cultura popular, com crenças, mitos e festas 

tradicionais. O trecho acima parece evocar traços da infância do próprio autor, quando o mundo 
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infantil, em parte, não se distinguia do mundo adulto, e as experiências, fossem elas alegres ou 

trágicas, eram partilhadas, como podemos observar a partir da afirmação do autor no livro não 

literário intitulado Sobre ler, escrever e outros diálogos (2012):  

 

Minha família, grande, não separava muito as coisas. Tudo era misturado: velório, 

batizado, bodas, leituras e dores. Hoje escrevo para matar a saudade de um tempo feito 

de contrários, para dar sentido às fantasias reprimidas, numa casa onde sonhar servia 

para jogar no bicho. (QUEIRÓS, 2012a, p. 79). 
 

Em entrevista, perguntado sobre o livro de sua preferência, disse não ter, 

acrescentando: “o mais citado é o Indez, um livro bastante traduzido, com edições na Dinamarca, 

México, Canadá. Indez é um ovo que a gente deixa no ninho para a galinha não botar em outro 

local. É o ovo de referência. A palavra vem do latim, índex, que significa referência.” 

(QUEIRÓS, 2009, p. 56). 

Embora Bartolomeu não tenha alcançado em número a quantidade de publicações da 

década anterior, a década de 1990 também foi próspera, com as seguintes publicações: Escritura 

(1990), Mineirações (1991), título que recebeu o “Grande Prêmio Associação Paulista de Críticos 

de Arte de São”, o “Prêmio Orígenes Lessa”, pela FNLIJ, e foi um dos selecionados para o 

“Jabuti”. Depois veio Faca afiada (1992), que também foi premiado pela Câmara Brasileira do 

Livro, e, nesse mesmo ano, publicou Diário de Classe. (REVISTA NOTÍCIAS, 2012). 

Em 1995, Bartolomeu lançou Por parte de pai e, no ano seguinte, Ler, escrever e 

fazer conta de cabeça o qual conta a história da infância do narrador-personagem, que, pelo 

poder da fantasia, suplanta a dor e a carência. Uma prosa poética constituída de dores e alegrias, 

mescladas com muita delicadeza, através de cuidadosa linguagem: 

 

Ninguém tinha maior paciência, melhor sabedoria, mais encanto. E todos gostavam de 

aprender primeiro para fazê-la feliz. Eu, como já sabia ler um pouco, fingia não saber e 

aprendia outra vez. 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, vaidosa, marcava sua presença e recebia mais uma 

bolinha azul na frente do nome. Ela chamava o nome por completo, com o pedaço da 

mãe e o pedaço do pai. Eu me sentia inteiro. Queria ter mais nome, para ela me chamar 

mais tempo. (QUEIRÓS, 2004b, p. 35). 
 

No ano 2000, as publicações de Bartolomeu crescem, com Rosa dos ventos, Bichos... 

são todos bichos e De não em não. Em 2001 vieram Flora, Os cinco sentidos, Mais com mais dá 
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menos e A Matinta Perera. Olhar de bichos, publicado em 2002 foi seguido no mesmo ano por O 

piolho, Menino de Belém, Vida e obra de Aletrícia depois de Zoroastro e Rosa e Rosa.  

Em 2003 Bartolomeu Campos de Queirós publicou Até passarinho passa. Este 

recebeu o Selo “Altamente recomendável para crianças” e também foi indicado para o “Prêmio 

Jabuti”. (REVISTA NOTÍCIAS, 2012). O livro conta a história de um menino que experimenta a 

dor da perda através de um passarinho. Utilizando-se de metáforas, apresenta conflitos de ordem 

interior, como o sentimento de finitude e transitoriedade, que podem ser observados no trecho: “E 

no escuro da primeira noite, em crua solidão, só um pensamento cruel e claro me acompanhava: 

até passarinho passa” (QUEIRÓS, 2003, p. 7).  

Mesmo tematizando a morte, o texto mantém a possibilidade do sonho e da fantasia, 

recursos que transcendem a barreira do possível, onde realidade e imaginação tornam-se 

instâncias indissociáveis. A morte também figura em outros textos, de forma tão delicada que 

acalanta as dores que são suscitadas. “Minha mãe nos deixou cedo. Partiu contrariada numa 

segunda-feira”. (QUEIRÓS, 2004a, p. 20). 

Em 2004 Bartolomeu lançou O guarda-chuva do guarda, O pato pacato, De letra em 

letra, Formiga amiga, Pé de sapo e sapato de pato e O olho de vidro do meu avô. Este conta a 

história de um menino, suas experiências na companhia do avô, que tinha um olho de vidro, o 

qual instigava a curiosidade, movendo interrogações a respeito da existência. Esse livro será 

analisado posteriormente a partir da semiótica greimasiana.  

No ano seguinte, vieram outros livros: Somos todos iguaizinhos, Sem palmeira ou 

sabiá, seguidos em 2006 por Antes do depois. O ano de 2007 traz Para ler em silêncio, Sei por 

ouvir dizer, O ovo e o anjo, Foi assim... e Anacleto. Em 2008 os leitores são presenteados com 

Menino inteiro, Tempo de voo e Nascemos livres, e em 2009 com O livro de Ana e ABC... até Z.  

O ano de 2010 chega com mais novidades literárias de Bartolomeu: Isso não é um 

elefante, 2 patas e 1 tatu e A árvore. Seguido no ano seguinte por Vermelho amargo, seu último 

livro publicado em vida, o qual foi exaltado postumamente com o “Prêmio São Paulo de 

Literatura”. (REVISTA NOTÍCIAS, 2012). Bartolomeu tem como publicações póstumas: O fio 

da palavra e A filha da preguiça, ambos de 2012.  

Desta vasta obra, foram selecionados alguns livros para análise, de cunho 

autobiográfico. O olho de vidro do meu avô, será analisado semioticamente no capítulo quatro. 

No capítulo cinco será retomado O olho de vidro do meu avô e outras obras como Por parte de 
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pai, Ler, escrever e fazer conta de cabeça, Indez e outros, além de livros não literários e outros 

textos de domínio jornalístico, nos quais serão analisados o discurso autobiográfico.  

Vale ressaltar que Bartolomeu Campos de Queirós também teve textos publicados em 

antologias, como O mito da infância feliz (1985), Meu professor inesquecível (1997), O jogo do 

livro infantil (1997), A formação do leitor e A escolarização da leitura (1999), Pecados (2001), 

Pensar a leitura (2002), Dezmandamentos (2003), O que é qualidade em Literatura Infantil 

(2005), O livro dos sentimentos (2006), Sobre ler, escrever e outros diálogos, este último como 

publicação póstuma (2012). É importante pontuar que muitos dos seus textos literários foram 

adaptados para o teatro.  

Bartolomeu organizou as seguintes Antologias: Manuel Bandeira: para querer bem 

(2005), As palavras voam (2005), Luz da lua (2006) e Branca-Flor e outros contos (2007). Sobre 

livros teóricos escritos pelo autor, encontram-se: Arte de Educação (1976), Educação artística 

(1982), Ora bolas, Dois em Um (1991), Palavra Imagem 1 – Arte Educação (1995) e Palavra 

Imagem 4 (1996).  

Com suas qualificadas produções, trazendo temas complexos numa abordagem 

filosófica, no entanto, através de linguagem simples e metafórica, como dissemos, Bartolomeu 

teve a sua prosa classificada por seus críticos como prosa poética. A esse respeito, ele afirmou: 

Eu comecei a escrever livremente, sem grandes preocupações; morava fora do Brasil, 

escrevia pelo meu prazer de escrever. Quando publiquei a primeira vez, recebi críticas de 

determinadas pessoas – Marisa Lajolo, Fanny Abramovich, Edmir Perrotti, Regina 

Zilberman – que diziam que meu trabalho era uma prosa poética. Bem, então deram esse 

nome a um trabalho que eu fazia naturalmente. Naturalmente, mas um tanto contido. 

(QUEIRÓS, 2012a, p. 56).  
 

Como vimos, Bartolomeu Campos de Queirós escreveu muitos livros, que lhe 

renderam prêmios e merecidas honras, os quais fazem festa no coração do leitor. Yeda Prates 

Bernis afirmou que: “Quem nos oferece esta viagem encantadora é um menino que ainda guarda, 

entre pequenos sinais elaborando hoje sua maturidade, a infância cheirando a alfazema com suas 

lembranças que não se perderam nas esquinas.” (BERNIS, 2004, p. 13). 

Esse “Cavaleiro das sete luas” ocupou merecidamente a Cadeira 26 na Academia 

Mineira de Letras, sendo educador, poeta, contista, romancista, crítico de arte e ensaísta 

(REVISTA NOTÍCIAS, 2012), deixando uma vasta produção. 
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O certo é que esse “passarinho” que não passa, voou em janeiro de 2012, com 

sessenta e seis anos, mas permanecerá pelo legado imensurável que deixou para a literatura 

brasileira. Portanto, ficará.  

 

 

2.3.1. Literatura infantil – (re) leituras da obra de Bartolomeu Campos de Queirós 

 

Por sua importante e ampla produção, bem como seu reconhecimento literário, 

através das premiações e homenagens, Bartolomeu Campos de Queirós tornou-se um dos 

escritores brasileiros mais importantes voltados para o público infanto-juvenil, mas lido por todas 

as idades. Dessa forma, seu trabalho é frequentemente referenciado pela crítica especializada e 

suas obras tornaram-se objeto de estudos e análises.  

Faremos aqui uma breve apresentação da sua fortuna crítica em livros, teses, 

dissertações, artigos e ensaios em geral, os quais abrangem tanto aspectos da estética, voltados 

para a crítica literária, como elementos pedagógicos, onde a literatura comumente aparece como 

fruição e mobilizadora de formação de leitores.  

No que se refere a produções sobre as obras de Bartolomeu Campos de Queirós, 

existem muitos trabalhos publicados sob diferentes propostas analíticas. A abordagem aqui 

realizada não segue necessariamente uma ordem cronológica.  

No livro Literatura infantil: teoria e prática (1985), Maria Antonieta Antunes Cunha, 

aborda o livro Pedro (edição de 1980), de Bartolomeu Campos de Queirós, sugerindo exploração 

implícita do texto, a partir de um questionário. No tópico “Características da obra infantil”, 

preocupada com o cunho pedagogizante da literatura, a referida autora alerta para o cuidado que 

se deve ter em não tornar o texto pueril, moralizador e simplificado. 

Bartolomeu Campos de Queirós também aparece referenciado nos livros: O menino 

na literatura brasileira (1988) e Literatura infantil-juvenil: vivências de leitura e expressão 

criadora (1993), ambos da professora, escritora e pesquisadora Vânia Maria Resende. Nesse 

último, embora não exista um capítulo específico sobre Bartolomeu, ele é reiterado durante todo 

o diálogo proposto sobre a formação de leitores, visto que o escritor foi também um grande 

entusiasta desta causa. Ao abordar a riqueza da produção bartolomiana, ela sugere a leitura de 
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alguns livros, como Correspondência e cita possibilidades de trabalhos com oficinas literárias a 

partir de seus textos.  

O menino na literatura brasileira (1988) foi publicado pela Editora Perspectiva, 

como parte da coleção Debates. O referido livro faz uma análise de como a infância é figurada na 

literatura. Para isso, a estudiosa fez uma seleção de temas e autores, dentre eles Bartolomeu 

Campos de Queirós, a partir do título: “A dimensão poética na narrativa de Bartolomeu Campos 

de Queirós”. Sobre essa poética, a pesquisadora afirma que os livros de Bartolomeu 

 

[...] me sensibiliza sempre, com a mesma intensidade, tantas vezes os leio. De uma 

forma diferente, me fazem penetrar no plano do imaginário, impregnado de ludicidade, 

mistério e poesia, porque esse plano é construído pelo escritor segundo a sua convicção 

de que “a busca de um mundo preexistente é que leva a Literatura.” (RESENDE, 1988, 

p. 71-72). 
 

Para a estudiosa, a partir de linguagem simples, a prosa de Bartolomeu consegue 

abarcar metaforicamente a essência da realidade, na qual a visão do autor é inscrita. Sobre essas 

construções discursivas, o próprio Bartolomeu afirma: “É que a fantasia, tomada como elemento 

para a construção literária, passa a adjetivar as coisas na perspectiva de estabelecer a beleza.” 

(QUEIRÓS, 2012, p. 52). 

Dividido entre cinema, ensaio e literatura, a obra Cinema comentado (1990), de Sônia 

Viegas, faz referência a duas obras de Bartolomeu Campos de Queirós. O primeiro é Indez, 

mencionado em uma carta da autora destinada a Bartolomeu, datada de 4 de março de 1989, na 

qual ela comunica ao autor suas impressões sobre a leitura do referido livro. 

 

É assim, Bartô, que compreendo Indez - um ovo inicial e iniciático, a fonte tardiamente 

revelada ao mundo, mas que sempre esteve na origem de sua poesia, unificando, 

compactando a criação. Ovo-memória. A imagem do ovo é, também a imagem da 

síntese misteriosa, perfeita. (VIEGAS, 1990, p. 189). 
 

O outro livro referenciado é O peixe e o pássaro, primeiro livro publicado por 

Bartolomeu, apresentado anteriormente, e que fala poeticamente do amor impossível entre os 

dois animais que constam no título. A partir do enredo, Sônia aborda a função da poesia. 

Através da Editora Oficina de Livros, o crítico literário Fábio Lucas publicou, em 

1991, Mineiranças, o qual apresenta um percurso do escritor mineiro em questão. Sobre sua 

poética, Lucas diz: “Ler o seu texto consiste em envolver-se de imediato com a magia das 
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palavras. É seduzir-se pela beleza e musicalidade da prosa. Ou melhor, é alcançar a poesia que 

emana do texto”. (LUCAS, 1991, p. 325).  

Temos, em 1998, o lançamento do livro Literatura sem fronteiras: uma leitura da 

obra de Bartolomeu Campos de Queirós, de Ebe Maria de Lima, pela Editora Miguilim. A 

produção teve como objetivo enfatizar a produção cuidadosa do escritor, abordando o homem e 

sua complexidade. O livro aponta a ausência de fronteiras na obra bartolomiana, sem idade 

definida. Em entrevista concedida em setembro de 2009 à Revista Getúlio, Bartolomeu fala sobre 

esse livro, enfatizando sua escrita sem fronteiras, abordada no livro:  

 

E sempre procurei fazer um texto sem fronteira, uma literatura na qual a criança também 

possa entrar; como o adulto. Cada um com a sua percepção. Tem uma tese de doutorado, 

da professora Ebe Maria Lima, Universidade Federal de Goiás, que define minha 

literatura como uma obra sem fronteiras. (QUEIRÓS, 2009, p. 55). 
 

A autora afirma que o estudo “mostra como a obra de BCQ derruba conceitos 

cristalizados e abre-se para novas perspectivas problematizadas pela literatura moderna e 

insinuadoras do pós-moderno”. (LIMA, 1998, p. 108). 

Em 1999, foi lançado o livro O infantil na literatura: uma questão de estilo, de Ana 

Maria Clark Peres, também pela Editora Miguilim, editado pelo próprio Bartolomeu Campos de 

Queirós. A obra tem uma abordagem dos estudos linguísticos, fazendo uma interlocução com a 

psicanálise. Para a estudiosa, existe um fantasma presente na obra de Bartolomeu, apresentado 

por nuances da infância e resgatado pela memória.  

Ainda em 1999, Stella de Morais Pellegrini publica Caminhos e encruzilhadas: os 

percursos poéticos e políticos de Bartolomeu Campos de Queirós – da formação do leitor à 

formação de leitores, pela Editora RHJ. Nesta obra, Pellegrini demonstra a relação do poético 

com o político na obra bartolomiana, ou seja, como o autor agrega reflexões críticas com lirismo, 

numa linguagem simples e prosaica, mas que conduz o leitor a fazer profundas reflexões sobre a 

vida social e natural. 

Outro livro que traz vários artigos sobre Bartolomeu Campos de Queirós é A 

escolarização da leitura literária: o jogo do livro infantil (2003), organizado por Aracy Alves 

Martins Evangelista, Heliana Maria Brina Brandão e Maria Zélia Versiani Machado.  

Bartolomeu também aparece em Narrativas juvenis: outros modos de ler (2008), no 

artigo: “A palavra na boca do tempo”, onde a pesquisadora Vera Teixeira de Aguiar menciona o 
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livro Por parte de pai (1995), sobre o qual afirma: “através da memória do narrador, uma 

experiência integral de leitura vivida em sua primeira infância, que vai, seguramente, influenciar 

a formação do adulto”. (AGUIAR, 2008, p. 183). 

No artigo: “Leitura, um diálogo subjetivo” (2005), que faz parte da coletânea O que é 

qualidade em literatura infantil e juvenil? Com a palavra o escritor, publicado em 2005 sob a 

organização de Ieda de Oliveira, Bartolomeu Campos de Queirós se pronuncia: 

 

[...] numa obra que procura ser também possível aos mais jovens existem elementos 

essenciais: adequação da linguagem sem empobrecer o texto, ritmo, e sonoridade, busca 

do inusitado, capacidade de sedução a partir dos rompimentos com o linear. Mas tudo se 

concretiza pelo uso da palavra. (QUEIRÓS, 2005, p. 174). 
 

No artigo “Economia e eficácia: o projeto gráfico de Cavaleiros das sete luas” (1995), 

o qual encontra-se no livro Literatura infanto-juvenil: prosa & poesia (1995), a autora Vera 

Maria Tietzmann Silva discute a estrutura deste livro e a importância do projeto gráfico para o 

embarque dos leitores na busca de si mesmos.  

Em 1998, na Universidade Federal de Minas Gerais, Viviane Almeida Siqueira 

defendeu a dissertação intitulada: “A experiência da jovialidade: uma cruzada poética”, na qual 

analisa o livro Escritura, de Bartolomeu Campos de Queirós, buscando a comunhão entre a 

palavra e o sagrado.  

O artigo de Carmem Lúcia Eiterer e Juliana Valéria de Abreu tem um viés 

pedagógico, sob o título “O letramento literário e a Educação de Jovens e Adultos”, onde 

discutem a viabilidade de Clubes de leitura em turmas de EJA. Bartolomeu Campos de Queirós 

aparece como referência de livros a serem utilizados. Segundo as autoras, 

 

A leitura de Indez foi bastante significativa e mesmo essencial para que alguns leitores 

descobrissem o quanto pode ser agradável e divertido um livro de literatura. Por ser um 

relato de infância do próprio autor no interior de Minas Gerais, os adultos viram-se 

seduzidos, identificaram-se com fatos narrados [...]. (EITERER; ABREU, 2009, p. 158). 
 

“Pela criança que ainda existe na gente: a literatura infantil e juvenil segundo 

Bartolomeu Campos de Queirós” é um artigo de Carla Dama Silva e Paulo Fonseca Andrade, 

publicado em 2014, o qual problematiza os conceitos de literatura infantil a partir da análise de 

“depoimentos” do escritor, escrito em diferentes épocas e suportes.  
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Outro trabalho que aborda a obra bartolomiana, inclusive as de caráter mais 

formativo, é o artigo “Leitor em construção e/ou construção do leitor?”, de Francisca Isabel 

Pereira Maciel, em 2013. A autora se utiliza principalmente de Ler, escrever e outros diálogos 

(2012), para discutir a questão do leitor em construção.  

De Daniela Aparecida Francisco e José Batista de Sales, o artigo “Poema narrativo na 

obra de Bartolomeu Campos de Queirós”, de 2011, tem como objetivo refletir sobre as mudanças 

ocorridas no poema narrativo, a partir das obras desse escritor. Como exemplo, é citada a obra 

Cavaleiros das Sete Luas (1985), escrito em forma de poema narrativo, que, segundo os autores, 

“é um gênero literário que possui longa tradição na literatura ocidental e que só recentemente 

começou a ser destinado a um público mais jovem”. (SALES; FRANCISCO, 2011, p. 2). 

 

2.3.1 Entre dores e delicadezas – a poética de Bartolomeu Campos de Queirós como 

estratégia discursiva 

 

Em 2007, Gláucia Luiz apresentou sua dissertação “A poética da delicadeza e do 

essencial: Roseana Murray, Bartolomeu Campos de Queirós e José Jorge Letria”, na 

Universidade de São Paulo. Com o objetivo de analisar a poesia como possibilidade para a 

renovação do homem a partir do olhar, Gláucia apresenta também a poética bartolomiana. No 

primeiro capítulo ela aborda a função integradora da literatura e seu caráter humanizante e 

libertário. Nos capítulos seguintes enfatiza a função renovadora da poesia, e no último apresenta 

a obra de Bartolomeu Campos de Queirós, trazendo o olho como metáfora de descobertas. Assim, 

compreendendo o olhar como ponte entre a palavra e o leitor, é manifesta a essencialidade do ver 

o outro, ver o mundo, ver a si mesmo e ver o não visível, abordagem reiterada em O olho de 

vidro do meu avô, como, por exemplo, quando o enunciador defende que “O pensamento vê o 

mundo melhor que os olhos [...].” (QUEIRÓS, 2004a, p. 5).  

Essa dissertação dialoga, na perspectiva do olhar como metáfora, com esta pesquisa, 

visto que serão abordadas questões de discursividade e efeitos de sentido. De acordo com o nível 

discursivo13 da semiótica, como veremos posteriormente no livro O olho de vidro do meu avô, o 

                                                           
13 O nível discursivo produz as variações de conteúdos narrativos invariantes. No nível discursivo, as formas 

abstratas do nível narrativo são revestidas de termos que lhes dão concretude. (FIORIN, 2016a, p. 41). Essa questão 

será discutida posteriormente.  
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não ver o outro perpassa por questões de humanidade, visto que a cegueira não se restringe a não 

ter olhos, conforme reiterado pelo adágio: “Cego é aquele que não quer ver” (QUEIRÓS, 2004a, 

p. 9), mencionado pelo enunciador do livro referido.  

Com o objetivo de refletir sobre a relação entre infância e literatura, Rosane da Silva 

Gomes apresentou a tese: “Entre Guimarães Rosa, Manoel de Barros e Bartolomeu Campos de 

Queirós: a criação de uma infância da escrita”, na Universidade Federal de Minas Gerais, em 

2011. Segundo a pesquisadora, partindo de imagens literárias dos autores em análise, ela chegou 

a uma “poética da infância ou infância da escrita.” Com ênfase na linguagem utilizada, o trabalho 

aborda a criação de efeitos através do “brincar” com as palavras. Embora não utilizando a 

metodologia semiótica, a pesquisadora afirma que o infantil nas obras desses autores surge não 

apenas como tema, mas principalmente pela forma como a linguagem vai se estruturando. Outro 

aspecto abordado diz respeito à reconstituição da infância pela memória, nas obras de 

Bartolomeu Campos de Queirós. As discussões levantadas trazem questões relacionadas à 

infância como um tempo de memória, mas sem relacionar aos aspectos propriamente discursivos, 

nos quais a enunciação se projeta construindo um simulacro da infância.  

Em 2013, Daniela Aparecida Francisco, da Universidade Federal de Mato Grosso do 

Sul defendeu dissertação intitulada: “O projeto estético na obra de Bartolomeu Campos de 

Queirós”, com o objetivo de analisar elementos que norteiam a produção e recepção da obra de 

Bartolomeu Campos de Queirós, com foco nas obras Foi assim... (2008) e ABC... até Z (2009). 

Nesse trabalho a autora discute a superação da literatura infantil enquanto dimensão pedagógica e 

sua relação com o mercado editorial, propondo uma abordagem sobre outras características do 

texto literário destinado ao público infantil e juvenil, como os produzidos pelo escritor em 

análise.  

Sob o título: O lúdico no discurso poético de Bartolomeu Campos de Queirós, em 

2003, na Universidade Federal do Paraná, Andréa Garcia Zelaquett defende sua dissertação, onde 

estuda o lúdico no discurso poético a partir das metáforas, recurso muito presente nas narrativas 

deste escritor. 

Outra dissertação sobre a obra de Bartolomeu foi a de Joseane Dias de Freitas: “A 

infância nos entretons da terra: um estudo sobre Indez, de Bartolomeu Campos de Queirós”, 

apresentada em 2014, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. O trabalho inicialmente 

visa situar a produção literária desse autor, considerando contexto de produção e sua fortuna 
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crítica, e em seguida, analisa, a partir do viés estrutural e sócio-histórico, a obra Indez, 

enfatizando o narrador heterodiegético e as categorias “personagem” e “espaço”, este na 

construção daquele.  

A respeito da prosa bartolomiana, o artigo “A prosa poética de Bartolomeu Campos 

de Queirós: leitura de Onde tem bruxa tem fada...”, publicado em 2010, tem como objetivo 

identificar a recorrência de elementos poéticos presentes na obra. O trabalho foi produzido por 

Ledenaide Sales Dutra e Vaneide Lima Silva. 

Sob o título “Ensino de literatura e as contribuições da experiência estética a partir da 

leitura de Por parte de pai, de Bartolomeu Campos de Queirós”, artigo publicado em 2015, as 

autoras Ana Carla Souza e Thaísa Rochelle P. Martins discutem a abordagem de estratégias 

metodológicas a partir de narrativas literárias em sala de aula, apresentando como sugestão o 

livro Por parte de pai, de Bartolomeu Campos de Queirós.  

Em 2015, a dissertação de Camila Lima Sabino, intitulada “A descolonização 

epistemológica pela morte aos olhos da infância: análise da literatura de Bartolomeu Campos de 

Queirós e Mia Couto” apresentou uma análise comparativa das obras dos já citados autores, com 

o objetivo de investigar as “consonâncias e divergências dos tratamentos literários dados às 

temáticas da morte e da infância.” (SABINO, 2015, p. 6). Essa temática interessa a investigação 

proposta nesta pesquisa, visto que nos livros que serão analisados no capítulo cinco: Por parte de 

pai e Ler, escrever e fazer conta de cabeça, a morte é tematizada e vai implicando 

discursivamente em figurativizações e em isotopias, como solidão e silêncio.  

O artigo publicado em 2011 “O mundo e sua festa: Elogio da leitura n’O livro de 

Ana”, de Bartolomeu Campos de Queirós, de autoria de Eva Pereira e Lívila Pereira Maciel, faz 

uma relação de uma poética da memória conjugada a uma poética de leitura, a partir da obra, O 

livro de Ana (2009). A memória não ganha força como evocação do passado dentro do aspecto 

discursivo, a abordagem recai principalmente sobre a leitura e o silêncio, este visto pelo viés do 

mistério e da ausência de voz ativa.  

Nesse artigo a pesquisadora vai trazendo a reiteração do silêncio na obra de 

Bartolomeu Campos de Queirós e os diferentes sentidos que a palavra vai ganhando. Este 

trabalho também dialoga com esta pesquisa, visto que, como mencionada anteriormente, o 

capítulo cinco consta de uma análise interdiscursiva entre vida e obra de Bartolomeu Campos de 

Queirós, a partir de análises de textos de cunho memorialístico.  
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Ainda em 2015, um trabalho de conclusão de curso, apresentado por Hérica Jacinto 

Trindade, trouxe para a discussão “As primícias da infância: silêncio e devaneio na prosa poética 

de Bartolomeu Campos de Queirós”, buscando uma compreensão da dimensão do silêncio e do 

devaneio, com foco nas obras Cigano e O livro de Ana. Nesse trabalho a autora busca articular a 

poética do silêncio e do devaneio, fazendo um percurso da tematização do silêncio nas obras de 

Bartolomeu como um tempo imemorial, seja silêncio fundante ou silêncio silenciado. Essa 

abordagem nos interessa considerando que o silêncio será discutido posteriormente enquanto 

configuração discursiva que permeia as obras de Bartolomeu Campos de Queirós que serão 

analisadas, numa análise semiótica, onde vai adquirindo e configurando diferentes sentidos.  

Sob o título “Figurações da morte na literatura de Bartolomeu Campos de Queirós e 

Mia Couto”, o artigo publicado em 2014, de Camila Lima Sabino, propõe um diálogo entre 

algumas representações da infância e da morte a partir de textos literários, como por exemplo em 

Até passarinho passa (2003). Segundo a autora, “as obras do brasileiro Bartolomeu Campos de 

Queirós trazem nas lacunas textuais, a partir de uma poética do vazio, a resistência do compósito 

cultural negro inserido nos limites dos dispositivos ideológicos vigentes.” (SABINO, 2014, p. 

293). 

O escritor Bartolomeu Campos de Queirós tinha uma sensibilidade incrível para a 

escrita, captando imagens poéticas e apresentando-as, pelo discurso literário, sob diferentes 

ângulos. Seu material discursivo transitava entre realidade e fantasia. Não hesitava em conduzir o 

leitor a lugares imaginários, do sonho, imemorial. Essa competência discursiva leva o texto a 

romper fronteiras, deixando o enunciatário no entre-lugar, ora vivido, ora sonhado.  

A respeito da prosa de Bartolomeu, Vânia Maria Resende afirmou:   

 

[...] linguagem poética, com que ele tece a narrativa, não se fecha numa leitura linear e 

imediata, mas permite ao leitor mais perspicaz e sensível adentrar a camada subjacente à 

linha sintagmática da estória, que segue sequente ao nível da narração. Distanciando-se 

de uma tradução lógica e da transparência de uma discursividade conceitual, a sua 

linguagem, ora cria uma ambiência, que não se capta com a razão, ora guarda críticas 

implícitas e mascaradas pela fantasia (RESENDE, 1988, p. 74). 
 

Os textos de Bartolomeu Campos de Queirós não se fecham, mas abrem-se para o 

imaginário transitar e prestam-se, ao mesmo tempo, a profundas reflexões sobre a sociedade, o 

mundo, a vida. No entanto, sem abrir mão dos elementos poéticos, que vão costurando a 

enunciação. “Por tantas vezes ele quis oferecer sua mão às ciganas, mas recusava, explicando 
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para si mesmo que mão de menino não tem leitura, as linhas não são definidas. Seu medo, no 

entanto, era outro. Ele tinha medo das ciganas descobrirem seus sonhos e não confirmarem sua 

esperança.” (QUEIRÓS, 2004d, p. 5). 

As reflexões as quais o leitor é conduzido, partem, muitas vezes, da tematização da 

dor, provocada, por exemplo, pela figurativização da morte. Solidão, medo, abandono são 

sentimentos experimentados por pessoas de qualquer idade e são recorrentes na prosa de 

Bartolomeu, mas manifestadas de maneira delicada e poética, o que os suaviza. “Ninguém sabia, 

nem as sábias ciganas, que morrer cedo era a sorte de sua mãe, mas assim foi.” (QUEIRÓS, 

2004d, p. 4). Esse trecho foi retirado do livro Ciganos, “Altamente recomendável para jovens” e 

ganhador do “Prêmio Jabuti”, como apresentado no capítulo I desta pesquisa.  

No livro Até passarinho passa (2003), a morte é tematizada, na figura de um pássaro, 

por quem o menino se afeiçoa e passa a amar silenciosamente. Depois que o narrador realiza uma 

espécie de funeral, onde ele é o único espectador, volta-se para dentro de si em profundo silêncio, 

com o coração paradoxalmente cheio de vazio. “E no escuro da primeira noite, em crua solidão, 

só um pensamento cruel e claro em acompanhava: até passarinho passa”. (QUEIRÓS, 2003, p. 

29). 

A respeito desse fazer poético, Joana Cavalcanti afirmou que: “[...] não podemos 

perder de vista o caráter do literário como fazendo parte do poético, objeto de um trabalho 

realizado no jogo de palavras, ritmo, sonoridade que já compõem e criam uma realidade própria” 

(CAVALCANTI, 2004, p. 13). 

E desse fazer poético Bartolomeu Campos de Queirós não esquecia e entendia muito 

bem. Tanto que foi premiado diversas vezes, recebendo muitas indicações por instâncias 

reconhecidas, como a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, além de ser traduzido para 

vários países, em virtude da qualidade da sua poética. 

 

A urgência por seu retorno ocupava os dias e tornava as suas 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 de minha 

tristeza. Com escondida melancolia, trazia a esperança para ditar alegrias, quando tudo 

era só voltas. (QUEIRÓS, 2004b, p.12). 
 

Esse escritor reconhecia na literatura um espaço libertador, que abria possibilidades 

para além da praticidade da vida, como ele mesmo afirmou: “[...] é na literatura que, liberto do 
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agir prático e da necessidade, o sujeito viaja por outro mundo possível. Sem preconceitos em sua 

construção, daí sua possibilidade intrínseca de inclusão, a literatura nos acolhe sem ignorar nossa 

incompletude.” (QUEIRÓS, 2012a, p.118). Ele partia do pressuposto do ser humano como 

lacunar e via a literatura como um caminho.  

A respeito dessa liberdade criadora e versatilidade poética, as autoras Lima e Pereira, 

afirmaram: 

O escritor Bartolomeu, quando menino, ganhou a liberdade de se mover no mundo da 

fantasia, de passear pelo espaço mito-poético e, quando cresceu, se tornou poeta para 

não perder essa liberdade. É o que constatamos ao ler a obra e a biografia desse escritor 

mineiro, que produz seus textos com palavras da cor da infância, no intuito de mostrar a 

sua cor primeira. (LIMA; PEREIRA, 2008, p.117). 
 

Na prosa poética de Bartolomeu, a infância salta discursivamente através dos jogos 

lúdicos, das brincadeiras, das situações inusitadas. No trecho abaixo, o narrador evoca um 

acontecimento da infância, em que a mãe se fazia criança para agradar aos filhos, em “tardes de 

domingos longas, vestidas de sossego”. (QUEIRÓS, 2004c, p.52). 

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

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

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

de aves – legornes agora raras – desenhadas em livros de fada. (QUEIRÓS, 2004c, 

p.52). 
 

O trecho a seguir apresenta uma curiosidade infantil, tão comum nessa fase da vida, 

quando tudo se mostra inaugural: “Eu carregava dentro de mim um desejo escuro. Vontade de 

saber se meu avô retirava seu olho na hora de dormir”. (QUEIRÓS, 2004a, p. 13). Em Indez, a 

personagem principal adoece. E para referir-se a catapora, o escritor Bartolomeu Campos de 

Queirós faz um jogo poético comparativo: “Antônio magro, pernas e braços finos, como por 

encanto virou um galho de jabuticabeira, só que coberto de catapora das pequenas, por todo o 

corpo”. (QUEIRÓS, 2004c, p. 17). Mantendo o mesmo jogo poético comparativo: “Mas Antônio 

venceu. Dias depois, já estava outra vez manso como árvore depois dos frutos: clara e pronta para 

nova floração”. (QUEIRÓS, 2004c, p. 18). 

Esses recursos poéticos ganham conotações de ludicidade, tornando o texto fluido, 

simples e transitável por qualquer faixa etária, além da beleza que congrega em seu enredo. Os 

textos, portanto, trazem sensibilidade, ao mesmo tempo em que brincam com contextos 

cotidianos. O título do livro Para criar passarinho (2009) sugere dicas de cuidados, instruções 
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para um criador de passarinhos. No entanto, Bartolomeu Campos de Queirós faz exatamente o 

contrário, mostrando que para criar passarinho precisa-se dar a ele a liberdade das alturas.  

 

Para criar passarinho é proveitoso ignorar as grades, as prisões, as teias. É bom se 

desfazer das paredes, cercas, muros e soltar-se, deixar-se vagar entre perfume e brisa. É 

melhor ainda não dispor de trilhas ou veredas e ter o ar inteiro como um espaço pequeno 

para a ligeireza das asas. (QUEIRÓS, 2009b, p. 10).  
 

Ziraldo, também escritor e cartunista, comentou sobre Bartolomeu: “O Bartolomeu é 

poeta, nasceu com alma de poeta, o que o salvou. Ele é um homem generoso, que transformou 

suas dores em esperanças e afeto. E faz livros para crianças”. (ZIRALDO, 2012, p. 4). A prosa 

poética de Bartolomeu é reconhecida, com muita maestria ele percorre tempos e lugares, de 

alegria e de sofrimento, sempre com o mesmo cuidado e delicadeza de um poeta.  

 

Foi de seu pai que ele herdou essa mania calada, esse jeito escondido e mais a saudade 

de coisas que ele não conhecia, mas imaginava. Sua vontade de partir veio, porém, do 

desamor. Tudo em casa já andava ocupado: as cadeiras, as camas, os pratos, os copos. 

Mesmo o carinho distribuído. (QUEIRÓS, 2004d, p. 3).  
 

O professor e crítico de arte Márcio Sampaio, também reconhece a potencialidade 

discursiva do escritor Bartolomeu Campos de Queirós, ressaltando a qualidade poética, de textos 

que se pretendem memorialísticos, mas que podem ser pura fantasia, mantendo esse jogo lúdico 

em toda sua obra. Ele afirmou: 

 
Em sua já extensa obra, Bartolomeu Campos de Queirós permanece fiel a um projeto de 

escritura que faz da invenção poética, do trabalho com a palavra nas suas diferentes 

instâncias um modo original de comunicação de experiências profundas: o verbo é o 

princípio, o núcleo da vivência do mundo. Memorialístico ou de pura fantasia, seus 

textos surpreendem pela originalidade, pela forma como se constroem. São textos que 

retiram da linguagem, como se fora uma fruta, o caldo denso, transferindo para o leitor -  

tanto a criança quanto o adulto – o sabor da experiência.  (SAMPAIO,  2012, p. 4). 
 

Os críticos literários comumente apontam a criatividade na linguagem como um dos 

principais recursos que Bartolomeu Campos de Queirós utiliza para tornar o texto sem fronteiras, 

podendo ser lido tranquila e agradavelmente por qualquer idade, como bem apontam as reflexões 

filosóficas a partir do cotidiano, o que torna o texto universal. Assim,  

 

Acredita-se que o reconhecimento mais valioso para este escritor é o prazer que os 

leitores, independente da faixa etária, sentem quando provam suas palavras poéticas, 
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instrumentos que despertam em muitos leitores a sua parcela mito-poético, na acepção 

de Glória Kirinus (1988). Logo, retornar à infância, através das obras de Bartolomeu, é 

abrir a porta para deixar viver a nossa criança mágica. Esse é o sentimento que nos 

habita ao lermos suas memórias poéticas. (LIMA; PEREIRA , 2008, p.118). 
 

A prosa poética de Bartolomeu Campos de Queirós tem-se constituído como recurso 

discursivo importante, ao arregimentar fatos cotidianos e fazer cobertura poética, dando ideia de 

originalidade, pelo jogo discursivo entre o dito e o subtendido. Por essa particularidade, esse 

escritor tem se destacado no cenário literário brasileiro, valorizado pela crítica especializada e 

amado por seus leitores, pequenos e grandes.    

 

2.3.2 Memória enquanto recurso discursivo em Bartolomeu Campos de Queirós 

 

Em 2003, foi publicado o livro A língua e o discurso da memória: a semântica da 

infância revisitada em Bartolomeu Campos de Queirós, de Maria Lilia Simões de Oliveira, pela 

Miguilim. A autora utiliza recortes da obra memorialística de Bartolomeu Campos de Queirós 

como suporte para análise linguística e discursiva. Segundo a estudiosa, no princípio ele mascara 

o caráter autobiográfico de sua obra, mas, com o amadurecimento, o eu aflora, trazendo 

memórias da própria infância, falando de um lugar confortável de pertencimento.   

Nas obras que serão analisadas nesta pesquisa, percebe-se o discurso autobiográfico, 

quando o autor traz memórias de eventos no âmbito literário e não literário, os quais referem-se a 

uma mesma memória do acontecido. Ora pela voz do narrador, quando o texto é literário, ora pela 

memória do autor Bartolomeu, quando são narrados em circunstâncias não literárias.  

No ano seguinte a essa edição, Maria Zaira Turchi e Vera Maria Tietzmann Silva 

organizaram o livro Literatura infanto-juvenil: leituras críticas, que contém o artigo “A memória 

da infância no discurso literário de Bartolomeu Campos de Queirós”, de Maria Lilia Simões de 

Oliveira.  

Há outra dissertação que foca poeticamente o escritor Bartolomeu Campos de 

Queirós, sob o título: “Bartolomeu Campos de Queirós semeador de memórias e performance 

narrativa”, escrita por Juliana de Castro Millen, da Universidade Federal de Juiz de Fora, em 

2010. A autora teve como objetivo investigar a configuração e a importância de sua produção, 

com ênfase nas obras de cunho autobiográfico. É possível, segundo ela, fazer uma análise da 

produção literária de Bartolomeu, buscando relações entre sujeito, linguagem e memória. Esta 
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dissertação também dialoga com a pesquisa proposta, por evocar aspectos autobiográficos, 

abordagem que será realizada no capítulo cinco deste trabalho, quando será lançado um olhar 

investigativo sobre o enunciador, numa relação interdiscursiva entre vida e obra de Bartolomeu 

Campos de Queirós, à luz do texto literário.  

Intitulado “Memórias, letramento literário e autobiografia no projeto literário de 

Bartolomeu Campos de Queirós”, o artigo de autoria de Michelle Patrícia Paulista da Rocha e 

Marcelo da Silva Amorim, ambos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 2014, 

tem como objetivo estudar as narrativas de cunho autobiográfico desse autor, com abordagem 

também para o seu próprio processo de letramento, buscando em sua obra marcas dessas 

experiências.  

Publicado em 2016, o artigo “Quando as lembranças doem: a casa da infância em 

Vermelho amargo, de Bartolomeu Campos de Queirós”, de autoria de Marcela Verônica da Silva, 

discute a narrativa memorialística e autobiográfica desta obra. A pesquisadora afirma que “A 

memória é desdobrável e sujeita às provocações, às estimulações e à subjetividade que as tornam 

incontroláveis”. (SILVA, 2016, p. 51).  

As pesquisas que abordam questões de memória interessam particularmente em 

virtude de sua relação com o objeto de investigação deste trabalho. A memória será retomada no 

quinto capítulo desta pesquisa, através da metalinguagem entre os discursos literários e não 

literários de Bartolomeu Campos de Queirós.  

 

2.4 A pesquisa anunciada 

 

Diante do exposto, é possível perceber que Bartolomeu Campos de Queirós é sempre 

muito elogiado pela crítica, sendo suas obras objeto de estudo sob diferentes enfoques e 

perspectivas em muitas universidades, seja em trabalho de conclusão de curso, artigos, 

dissertações, teses ou ensaios, conforme apresentado em recortes acima. Questionado em 

entrevista a respeito das defesas de teses sobre sua obra, ele afirmou que às vezes assistia e 

quando recebia as produções, percebia que “sempre descobrem mais do que eu”. (QUEIRÓS, 

2009, p. 56).  

É importante ressaltar que em virtude da morte do autor, a Associação de Leitura no 

Brasil (ALB), a Editora Moderna e a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ) 
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publicaram um pequeno volume sobre Bartolomeu Campos de Queirós sob o título: Bartolomeu 

Campos de Queirós: uma inquietude encantadora (2012), o qual foi distribuído durante o 18.º 

Congresso de Leitura do Brasil (COLE).  

Outra homenagem foi proferida pela Palavra, Revista Sesc de Literatura, na edição 

de julho de 2012, onde foi publicado o “Dossiê Bartolomeu Campos de Queirós”, o qual unia 

muitos artigos sobre a vida e obra deste renomado escritor.  

Após mapear a fortuna crítica desse autor tão querido e renomado, temos ciência de 

que não abarcamos toda a sua produção e estamos igualmente certos de que sua obra continuará 

mobilizando diferentes pesquisas, pelo potencial plurissignificativo que apresenta.   

Apesar da diversidade de produções e discussões acerca da obra de Bartolomeu 

Campos de Queirós, com abordagens epistemológicas de cunho pedagógico, linguísticos e 

críticos literários, percebe-se que não há ainda análise numa perspectiva Semiótica, que aborde o 

discurso literário a partir de uma sintaxe e semântica narrativa e discursiva, considerando o 

percurso gerativo de sentido14.  

Como vimos, há trabalhos que se aproximam da pesquisa ora proposta, por discutir a 

relação entre infância e literatura, por abordar a literatura dita infantil e a linguagem como 

recurso ou por trazer a poética de Bartolomeu Campos de Queirós, constituída de temas e 

metáforas, mas não há um apontamento na perspectiva Semiótica. Alguns trabalhos discutem a 

linguagem, as categorias do gênero narrativo, mas as análises empreendidas não se ancoram 

epistemologicamente na Semiótica.  

A inovação desta pesquisa, portanto, reside em analisar o livro O olho de vidro do 

meu avô (2004) e outros de cunho autobiográficos, já citados anteriormente, na perspectiva da 

Semiótica de Greimas, cuja metodologia busca a compreensão dos sentidos do discurso a partir 

do próprio discurso, considerando as diferentes categorias narrativas e discursivas, examinando 

as instâncias da enunciação e o texto enunciado.  

Segundo Diana Luz Pessoa de Barros,  

 

[...] a semiótica tem caminhado nessa direção e procurado conciliar, com o mesmo 

aparato teórico-metodológico, as análises ditas “interna” e “externa” do texto. Para 

explicar “o que o texto diz” e “como o diz”, a semiótica trata, assim, de examinar os 

                                                           
14 PGS é uma sucessão de patamares que mostra como se produz e se interpreta um sentido, num processo que vai 

do mais simples ao mais complexo. (FIORIN, 2016a, p. 20). Essa discussão será retomada posteriormente.  
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procedimentos da organização textual e, ao mesmo tempo, os mecanismos enunciativos 

de produção e recepção do texto. (BARROS, 2005, p. 12). 
 

Assim, pelos caminhos metodológicos propostos pela Semiótica, esta pesquisa busca 

analisar os sentidos dos textos em análise, através do percurso gerativo de sentido, no nível 

fundamental, nível narrativo e discursivo, considerando a sintaxe discursiva e semântica, pelas 

quais busca-se apreender as projeções da enunciação de enunciado, a relação entre enunciador e 

enunciatário, bem como percursos temáticos e figurativos que se manifestam no texto.   

Nas obras de Bartolomeu Campos de Queirós que serão analisadas, algumas imagens 

são reiteradas provocando diferentes sentidos, como por exemplo o olhar, o tempo e o silêncio, 

configurações discursivas que atravessam as narrativas, ganhando diferentes valores semânticos, 

formando conexões isotópicas surpreendentes. 

O olhar vai ser o elemento isotópico que, na figura do olho de vidro, no livro O olho 

de vidro do meu avô, apoia-se numa estrutura narrativa, ora a representar estado de conjunção, 

ora de disjunção, numa busca incessante do que é imanente, do que se oculta sob o véu ilusório 

da manifestação: “Os olhos só acariciam as superfícies. Quem toca o bem dentro de nós é a 

imaginação.” (QUEIRÓS, 2004a, p.5). 

O silêncio tem forte presença nos três livros que serão analisados, como será visto 

com mais destaque em Ler, escrever e fazer conta de cabeça, uma história cheia de encantos e 

suspeitas, quando o narrador, diante de suas inquietações, saía “fugindo para o silêncio, lugar 

cheio de fantasmas e dúvidas.” (QUEIRÓS, 2004b, p. 10).  

E os sentidos do tempo, outra importante configuração discursiva na obra de 

Bartolomeu Campos de Queirós, serão examinados sobretudo no livro Por parte de pai. A 

figurativização e as debreagens15 temporais, projetadas no enunciado, dizem respeito tanto à 

passagem dos dias, dando ideia de contínuo e guiando ações, marcado, por exemplo, em dias e 

noites, como simulam enunciativamente a presença do enunciador: “Naquela noite, sem escutar o 

tempo, sofri noite adentro.” (QUEIRÓS, 1995, p. 68).  

O livro de Bartolomeu Campos de Queirós: O olho de vidro do meu avô será 

analisado semioticamente a partir do percurso gerativo de sentido, retomado posteriormente, com 

                                                           
15 As debreagens enunciativa e enunciva produzem dois tipos básicos de discursos: os de primeira e os de terceira 

pessoa. Essas duas espécies de debreagens produzem, respectivamente, efeitos de sentido de subjetividade e de 

objetividade. (FIORIN, 2016a, p. 64). Essa discussão será retomada posteriormente. 
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Ler, escrever e fazer conta de cabeça e Por parte de pai, analisados com enfoques específicos 

comparatistas, com ênfase na perspectiva interdiscursiva, como pressupõe a Semiótica literária. 

Busca-se, nessa análise, as relações entre vida e obra do autor, tendo como base esses livros 

citados, vistos como autobiográficos, e outros de caráter não literário. 

Entendemos que, pela dimensão e qualidade literária, esse escritor brasileiro 

continuará sendo estudado pela academia, premiado pela crítica literária e premiará os leitores 

que ainda virão, visto que o mundo atual, com predominância imagética, imediatista e utilitarista, 

precisa mais do que nunca da fantasia. Como disse o próprio Bartolomeu: “Todo o real já foi a 

fantasia de alguém. Todo o real é um imaginário que ganhou corpo. Ou seja, é o imaginário que 

faz o mundo – e essa possibilidade de alimentar o imaginário é um ato político da literatura: é 

mobilizar o mundo, fazer um novo mundo”. (REVISTA GETÚLIO, 2009, p. 57). 

Então, vamos avante em busca dos efeitos de sentido dessa fantasia! 
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3 O TEXTO INFANTO-JUVENIL VISTO COMO DISCURSO 

 

“Os adultos dizem: ‘a criança não vai entender 

isso’, mas a criança tem que entender da maneira 

dela, se o texto determina como ela tem que 

entendê-lo, então ele não é literário.” 

                           (Bartolomeu Campos de Queirós) 

 

A epígrafe que abre este capítulo, retirada do Jornal da Hora, (2010, p. 3), suscita a 

discussão a respeito da relação entre escritor e leitor ou, dizendo de outro modo, entre enunciador 

e enunciatário. A literatura infantil parte do pressuposto de um adulto escrevendo para a criança. 

E o modo como esse texto se estrutura vai depender da escolha discursiva, que pode ter caráter 

moralizador, conotando a fala de um adulto com pretensões subliminares ou não de 

ensinamentos, ou, em sentido inverso, estabelecendo um pacto enunciativo que pressupõe e 

respeita o fazer interpretativo da própria infância.   

Outras vezes, essa voz que se dirige à criança está nas reminiscências da infância do 

autor, quando a memória é evocada de forma tão vivificada que o campo de presença16 parece ser 

o aqui e agora, tornando-se difícil para o leitor identificar o enunciador do discurso narrativo, se é 

o adulto, pelas memórias, ou a criança, através das debreagens enunciativas, que se aproximam 

do conhecido discursos direto (eu, tu, aqui e agora) e enuncivas, que lembram o discurso indireto 

(ela/e, lá, então). A debreagem é a construção do simulacro enunciativo, uma vez que a pessoa 

“real” não passa para o texto, mas a pessoa simulada, que assume uma forma direta de contar (eu-

tu, aqui, agora) ou indireta (alguém, lá, então), “Uma vez que a enunciação é a instância da 

pessoa, do espaço e do tempo, há uma debreagem actancial, uma debreagem espacial e uma 

debreagem temporal.” (FIORIN, 2016b, p. 37).  

                                                           
16 Campos de presença pode ser compreendido como o domínio espácio-temporal em que se exerce a percepção, e, 

por outro, as entradas, as estadas, as saídas e os retornos que, ao mesmo tempo, a ele devem seu valor e lhe dão 

corpo. (BARROS, 2016, p. 361). Essa questão será retomada posteriormente.  
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Na debreagem enunciativa, esse “eu” que se coloca no interior do discurso para falar 

com o enunciatário, e a forma como fala se caracteriza sob diferentes perspectivas, considerando 

a concepção que o escritor tem da infância, como concebe a literatura dita infantil e outras 

nuances, que reverberam no ato da escrita. De acordo com Nelly Novaes Coelho (2000), “o 

narrador é responsável pela enunciação ou pela dinâmica que concretiza a narrativa, isto é, que 

produz o discurso literário.”  (COELHO, 2000, p. 67). 

Quanto ao entendimento que a criança terá do enredo, diz respeito às construções de 

sentido fornecidas pelo próprio texto. Segundo José Luiz Fiorin, “As diversas leituras que o texto 

aceita já estão nele inscritas como possibilidades”. (FIORIN, 2016a, p. 112). Como actante do 

fazer interpretativo, o enunciatário faz a sua leitura particular, levando-se em consideração a sua 

maturidade leitora, conforme defendeu Bartolomeu, ao afirmar que a criança vai entender da 

maneira dela. (QUEIRÓS, 2012a).  

Essa divergência de leituras, ou de interpretações, potencializada pelo 

caráter pluriisotópico do texto literário, que permite a participação dos leitores, com a sua 

subjetividade, como sujeitos construtores de um significado, é justamente o que, para Bartolomeu 

Campos de Queirós, diferencia o texto literário do didático: 

 

O que me leva a diferenciar um texto literário de um texto didático reside aí. Enquanto 

um texto didático procura uma convergência, todos os leitores chegando a uma mesma 

resposta, apontando para um único ponto, o texto literário procura a divergência. Quanto 

mais diversificadas as considerações, quando mais individuais as emoções, mais rico se 

torna o texto. […] Há livro que “ensina”, ou melhor, determina a sina do sujeito. Há 

livro que concorre para o sujeito reinventar o seu destino. (QUEIRÓS, 2012a, p. 74). 
 

 

A indeterminação de sentido, típica do texto literário, usa linguagem 

plurissignificativa e tende a não suscitar coerções denotativas. Como disse Bartolomeu Campos 

de Queirós, se assim fosse, não poderia se dizer literário. Nesse sentido, a literatura, enquanto 

arte, pode  

 

[...] abrir mão da linguagem objetiva, sistemática, impessoal, coerente e unívoca, para 

poder inventar palavras, transgredir as normas oficiais da língua, criar ritmos 

inesperados, brincar com trocadilhos e duplos sentidos, recorrer a metáforas e poder ser 

ambíguo e até obscuro [...]. Constituído pela plurissignificação, se distancia do texto 

didático-informativo, possibilitando que diferentes leitores cheguem a diferentes 

interpretações. [...] é possível afirmar que quanto mais leituras um texto literário suscitar, 

maior será sua qualidade. (AZEVEDO, 2004, p. 39-40). 
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Contrário ao pensamento de algumas pessoas de que o texto precisa ser facilitado a 

fim de permitir o entendimento do público infantil ou juvenil, Bartolomeu Campos de Queirós, 

que não hesitava na utilização de metáforas, defendia que a criança entende da maneira dela, isso 

a partir das possibilidades de sentido já inscritas no texto, como afirmou Fiorin. As 

ambiguidades, que são conexões isotópicas, fazem parte do processo constitutivo do discurso 

literário, possibilitando diversas leituras. “Cada metáfora estreava mais ambiguidades e, 

consequentemente, mais escolhas” (QUEIRÓS, 2012a, p.45). 

Antes de adentrarmos propriamente as questões do texto infanto-juvenil enquanto 

discurso, abordaremos, de forma sucinta, o lugar que a criança tem ocupado na literatura 

brasileira. Como se trata de uma especialidade discursiva, cabe indagar “quem” fala para ela, a 

partir de que perspectiva e em que circunstâncias ela passa a ter voz no texto, enquanto 

enunciador. 

 

 

3.1 A representação da criança na literatura brasileira 

 

Considerando a infância numa perspectiva cultural, portanto sujeita a diferentes 

mudanças de concepções conforme o contexto histórico, é razoável cogitar que a literatura, 

entendida em sua singularidade discursiva, seja também um instrumento de criá-la ou recriá-la.   

O imaginário sobre infância vem permeando obras literárias, dirigidas ou não às 

crianças, mas que as trazem sob diferentes perspectivas. Tais figurações dependem do contexto 

histórico e dos conceitos construídos sobre determinados fenômenos a cada tempo em que foi 

circunscrito. Elas são configuradas como “a análise do trabalho de representação, isto é, das 

classificações e exclusões que constituem, na sua diferença radical, as configurações sociais e 

conceituais próprias de um tempo ou espaço”. (CHARTIER, 1990, p. 27). 

Mesmo que as obras sejam ditas atemporais, por refletirem a condição humana, 

trazem no esboço geral um tempo histórico e seus entornos, tendo seus significados reconstruídos 

diacronicamente pela dinâmica da cultura. Uma mesma obra pode ser lida com diferentes 

enfoques emocionais. Essa recepção da obra pode ser coletiva, a exemplo de Dom Quixote 

(1615), de Miguel de Cervantes, lida entre risos nos finais do século XVI e começo do XVII, 
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passando posteriormente a ser lida entre lágrimas, com a influência da psicanálise. No entanto, o 

que mudou não foi a obra, o livro enquanto escrita discursiva permanece o mesmo, mas o 

contexto de leitura é mutável, varia conforme o ambiente sociocultural em que o público receptor 

está inserido. 

Assim, as crianças às vezes aparecem como atores figurantes, acessórios da 

composição narrativa; ou como personagens a serem educados, nos quais o adulto vai 

imprimindo suas experiências de mundo através de ensinamentos; e ainda podem figurar como 

narradores ou interlocutores, como nos discursos narrativos que remetem ao universo infantil 

como instância capaz de decidir sentidos no jogo enunciativo. Enquanto nos dois primeiros 

exemplos a infância ocupa lugar periférico, neste último ela protagoniza seu próprio espaço. 

Muitos estudiosos se empenharam em discutir a literatura infantil e alguns ousaram 

fincar um tempo histórico ou fenômeno literário que se caracteriza como um marco do seu 

surgimento. Entretanto, não há consenso quanto a esse marco nem quanto à existência do 

conceito e, mesmo reconhecendo que o termo “literatura infantil” provoca discussões recorrentes 

e importantes, não pretendemos, nos limites desta pesquisa, aprofundar esse debate. Faremos a 

seguir apenas breves apontamentos sobre o que se entende em geral por literatura infantil.   

O termo literatura infantil permeia uma discussão que se arrasta por anos e não se 

esgota facilmente pelos diferentes posicionamentos teóricos que sustentam o debate, cada um 

com a sua validade. Sobre esse gênero, Carlos Drummond de Andrade, nas Confissões de Minas, 

fez pertinentes considerações:  

 

[...] o gênero “Literatura Infantil” tem, a meu ver, existência duvidosa: Haverá música 

infantil? Pintura infantil? A partir de que ponto uma obra literária deixa de constituir 

alimento para o espírito da criança ou do jovem e se dirige ao espírito do adulto? Qual o 

bom livro para crianças, que não seja lido com interesse pelo homem feito? 

(ANDRADE, 1944, p. 220).  
 

Que características precisa ter um texto para ser considerado literatura infantil? 

Quando se diz infantil, refere-se à faixa etária ou à linguagem? Ou diz respeito ao conteúdo? O 

tempo definido para a infância surge do nascimento da pessoa e se estende por mais de uma 

década, se considerarmos documentos oficiais como o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Considerando esse tempo da infância na perspectiva da linguagem e do conteúdo, um livro 
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produzido para uma criança de primeiras letras seria interessante para uma criança de onze anos? 

Que conteúdo faria parte do universo infantil, quem o determinou e a partir de que discurso?  

 Quando se pensa ser a infância uma construção histórica e não algo uniforme, e 

considerando que a criança vivencia sentimentos e dores semelhantes aos que os adultos 

experimentam, como inveja, raiva, angústia, separação, morte, que limites dividem a literatura 

infantil e a adulta, em relação a esses valores passionais e existenciais? Quais são os limites da 

linguagem entre um público e outro? Seria a complexidade das construções narrativas o muro 

intransponível entre esses dois públicos? Até que ponto não é o mercado editorial que institui a 

distinção entre uma literatura e outra? Sobre essa questão e concordando com as considerações de 

Carlos Drummond de Andrade, Ricardo Azevedo (2001) faz pertinentes indagações: 

 

Considerando a literatura, a motivação estética, o discurso ficcional, poético e não 

utilitário, faz sentido falar em livros dirigidos a determinadas faixas etárias? Seria válido 

dividir a complexa realidade humana, matéria prima da arte, em abstratos grupos de 

idade? É possível tratar a infância como uma massa homogênea de pessoas? Para 

determinar graus de escolaridade talvez sim, mas para falar em experiência existencial? 

(AZEVEDO, 2001, p. 5). 
 

 Quando se pensa no que é de ordem didática, a divisão em faixas etárias é 

interessante, visto que se considera uma sequência cognitiva de conteúdos, mas a literatura é da 

ordem do prazer e atua no âmbito da sensibilidade. Então seria a própria criança, na sua 

singularidade de percepção, de entendimento, de fantasias, quem diz, através do seu gosto, o que 

é do interesse infantil?  

 O poeta Drummond afirma que bons livros para crianças podem ser lidos 

agradavelmente por adultos. No entanto, compreendemos que alguns livros escritos para adultos, 

não são lidos por crianças pelo registro da linguagem e o nível de complexidade apresentado. 

Muitas obras literárias para adultos são densas no plano da forma e do conteúdo. Algumas 

trabalham com fluxo de memória e, por fugirem à linearidade cronológica, ficaria mais difícil a 

uma criança acompanhar seus enredos. No entanto, segundo Nelly Novaes Coelho: 

 

A Literatura Infantil é, antes de tudo, literatura; ou melhor, é arte: fenômeno de 

criatividade que representa o Mundo, o Homem, a Vida, através da palavra. Funde os 

sonhos e a vida prática; o imaginário e o real; os ideais e sua possível/impossível 

realização. (COELHO, 1997, p. 24).  
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É inegável que há literatura dita adulta capaz de encantar as crianças, quando a 

linguagem é acessível, mesmo sendo rica em metáforas. Como a criança tem grande capacidade 

imaginativa, textos metafóricos e fantásticos não se constituem barreiras intrínsecas para a leitura 

infantil.  

 Entretanto, há autores que se dizem de literatura infantil e, parecendo não acreditar no 

potencial imaginativo da criança, utilizam linguagem pouco criativa, preocupados em atender de 

forma imediata a compreensão da criança, tornando o texto, na maioria das vezes, pueril, o que 

acaba comprometendo o valor literário do texto. São “obras carregadas de diminutivos, piegas, 

em que transparece falsa simplicidade, com ação e diálogos artificiais”. (GOES, 1990, p. 3).  

 O modo de escrever para a criança depende do modo como o autor vê a infância ou é 

condicionado pelo contexto social. Como afirma Fanny Abramovich:  

[...] esses livros feitos para crianças pequenas, mas que podem encantar aos de qualquer 

idade, são sobretudo experiências de olhar [...]. De um olhar múltiplo, pois se vê com os 

olhos do autor e do olhador/leitor, ambos enxergando o mundo e as personagens de 

modo diferente, conforme o mundo[...] (ABRAMOVICH, 1989, p. 33).  
 

A autora não afirma que encanta, mas que pode encantar qualquer idade, a depender 

da estratégia discursiva que o autor terá ao conduzir a narrativa, do olhar atento e multifacetado. 

Seja literatura para criança, enquanto nomenclatura e destino direto, seja para adulto, a depender 

da linguagem, o texto literário pode agradar ou não à criança. 

Um conceito de literatura infantil que se destaca, por negar uma determinação 

conceitual fechada, encontra-se no livro Introdução à literatura infantil, de Lúcia Pimentel Goes, 

a qual afirma que "Literatura Infantil é linguagem carregada de significados até o máximo grau 

possível e dirigida ou não às crianças, mas que responda às exigências que lhes são próprias." 

(GOES, 1990, p. 15).  

Desse conceito surgem outros questionamentos: Quais são essas exigências? E de que 

ordem? Na opinião de Leonardo Arroyo (2011, p. 75), para se dizer que é literatura infantil, “o 

critério válido é a capacidade crítica da criança em contato com o livro. O que ela aprovar deve 

ser naturalmente a legítima literatura infantil.” 

Sobre existir uma literatura para adulto e outra para criança, Bartolomeu Campos de 

Queirós também se posicionou:  
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Eu convivi muito tempo com uma grande poetisa brasileira que foi a Henriqueta Lisboa. 

Henriqueta também me deu uma pista muito importante para o meu trabalho, quando 

disse que a natureza era também muito sábia e a natureza nunca tinha feito uma árvore 

para adulto e uma árvore para criança; que a natureza nunca tinha feito um rio para 

adulto e um rio para criança; que não havia um sol para adulto e não havia, tampouco, 

um sol para criança. Então por que nós estávamos querendo fazer uma literatura para 

adulto e uma literatura para criança? (QUEIRÓS, 2012a, p. 56). 
 

Quando se pensa em literatura infantil, se pensa em um adulto escrevendo para a 

criança. Disso emergem múltiplas conotações, desde a sensibilidade desse escritor ao conceito 

que ele próprio tem de literatura e de infância, até o tempo histórico em que está inserido. 

Questões de ordem social, filosófica e ideológica permeiam as narrativas, construídas pelos mais 

variados recursos discursivos. Para Bartolomeu, “a literatura para criança era uma literatura 

apenas que permitisse também às crianças um outro nível de interpretação […], apenas uma 

questão de criar níveis de leitura.”  (QUEIRÓS, 2012a, p. 56). 

No entanto, como mencionado, neste trabalho busca-se investigar, pelo discurso, as 

representações da infância na literatura brasileira. Seja texto em verso ou em prosa, dirigido ou 

não às crianças; discute-se em que medida as enunciações apresentam a infância, ou seja, como 

ela é pressuposta discursivamente.  

A partir de recursos discursivos, em muitos textos literários a infância surge como 

uma memória breve ou é evocada como um tempo nostálgico, de experiências ressignificadas; 

outras vezes aparece na perspectiva do eu-aqui-agora, como se fosse o presente sem ressalvas, 

onde o enunciador criança vê o mundo sob o seu entendimento e percepções, a partir da memória 

do adulto. Os textos de Bartolomeu Campos de Queirós têm essa característica, como ressalta 

Maria Lília Simões de Oliveira: “Não é [...] um adulto falando da infância para jovens, nem o 

adulto teorizando sobre o mundo infantil; é a infância, que o adulto não deixou morrer, que 

emerge no discurso da memória, atualizando o perdido”.  (OLIVEIRA, 2003, p. 118). 

No que se refere aos temas, algumas narrativas, atravessadas pela compreensão das 

crianças em eterno “jardim da infância”, zelam por esse lugar como um tempo de inocência, 

utilizando uma linguagem permeada de diminutivos, de exaltação de sua sabedoria ou atribuindo 

à criança a garantia da justiça social futura, não abordando temáticas que são cotidianas na vida 

de muitas delas. Já para Bartolomeu, “o nosso cotidiano é o nosso grande lugar”. (QUEIRÓS, 

2012a, p. 68).  
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Existem também as narrativas nas quais os adultos assumem o lugar da verdade e da 

virtude, falando para a criança sobre como deve se comportar e o que acontece quando 

desobedece. Segundo Regina Zilberman (2003): 

 

[...] a obra literária pode reproduzir o mundo adulto: seja pela atuação de um narrador 

que bloqueia ou censura a ação de suas personagens infantis; seja pela veiculação de 

conceitos e padrões comportamentais que estejam em consonância com os valores 

sociais prediletos; seja pela utilização de uma norma linguística ainda não atingida por 

seu leitor, devido à falta de experiência mais complexa na manipulação da linguagem. 

(ZILBERMAN, 2003, p. 23). 
 

Por muito tempo marcada como período de fraqueza, a infância precisava ser 

coagida, quando não espancada, para atingir uma condição aceitável. E a literatura também serviu 

a esse papel de apontar, julgar e coibir. O comportamento peralta, tão comum na infância, era 

visto como maus instintos, como exemplificado no trecho abaixo, retirado de uma coletânea de 

contos, intitulado Cem pequenas histórias para crianças bem comportadas, de aproximadamente 

1906: “Raimundo Machado é certamente o pior maroto de todo o quarteirão, corre por todos os 

lados a brincar, e a maior parte das vezes para fazer travessuras... Guiado por seus maus instintos, 

introduziu-se subindo num muro, no parque de uma magnífica propriedade.” (VELLOSO, 1932, 

p. 5)  

O comportamento das crianças era em geral sancionado como algo disfórico, como a 

assumir o papel actancial do antissujeito (o que rompe com o contrato proposto pelo destinador 

social). Reproduzindo determinadas concepções, tais narrativas traziam em seu arcabouço 

ideológico nuances de julgamentos e moralizações, inclusive de ordem patrimonialista, como 

sugere, no trecho acima, a expressão eufórica “magnífica propriedade”.   

Nas histórias moralizantes, para “crianças bem comportadas”, o narrador apresentava 

um certo contentamento, quando a criança sofria alguma sanção em virtude de suas atitudes 

anticontratuais: “Helena, coitada, caiu dentro da água que estava gelada; ter-se-ia infalivelmente 

afogado se um barqueiro não tivesse ido logo socorrê-la. Eis as consequências da desobediência.” 

(VELLOSO, 1932, p. 19).  

No século XIX, posturas infantis que se assemelhavam às dos adultos eram 

euforizadas, fossem referentes ao trabalho ou a outras atividades cotidianas comumente 

realizadas por adultos, fossem referentes ao recato, em comportamentos contidos e bons modos. 
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E os textos literários reforçavam essas posturas ao valorizá-las, negando as peculiaridades da 

infância, como é possível perceber em Contos Pátrios, de Olavo Bilac e Coelho Neto:  

 

Já o seu cérebro de 10 anos adivinhava tudo... Jorge, como um homem feito, começou a 

dizer-lhe palavras doces [...] Jorge aprumou o corpo, e, com os olhos enxutos e a face 

tranquila perguntou:  – E então, mamãe? E então, eu não sou um homem? E havia na 

face e na voz desse menino de dez anos uma tal resolução e uma tal coragem. (BILAC e 

COELHO NETO, 1904, p. 36). 
 

 

Como o comportamento adulto era valorizado, o narrador apresentava necessidade de 

ser homem. O texto traz a infância negada pela criança pressuposta. No livro A Bolsa Amarela, 

de Lygia Bojunga, publicado em 1976, a personagem infantil Raquel apresenta uma vontade de 

ser adulta. No entanto, a narradora-menina faz uma crítica ao modo como a sociedade (destinador 

social) lida com a infância, o que estimula nela o desejo de crescer logo. Isso não traz a 

conotação negativa da infância porque a narrativa é conduzida discursivamente sob o olhar da 

própria infância e não de um adulto que fala por ela. Num remodelamento do destinador social, 

enquanto o enunciado evidencia a criança descontente com essa fase da vida, desejando ser 

adulta, a enunciação mostra uma crítica ao modo como a infância é vista socialmente, ocupando 

um lugar no qual não se tem voz ou vontade própria.  

Em muitos enredos literários, quando é o adulto que fala para a criança, este expressa 

sua autoridade sobre ela, sua visão demonstra não somente a opinião do autor, mas também do 

tempo histórico e da interpretação que uma sociedade ou período social tem da relação adulto-

infância. No trecho abaixo, também de Olavo Bilac e Coelho Neto, é possível verificar a 

concretização dessa autoridade: “[...] ameaçavam-no, quando não lhe dobravam os exercícios de 

escrita; e, pobrezinho! Muitas e muitas noites, ardendo em febre, debruçado à carteira copiava 

compridas descrições, – e tudo porque mentia”. (BILAC; COELHO NETO, 1904, p. 87). 

Ainda que o trecho apresente uma aparente compaixão, quando o olhar externo se 

dirige à criança como “pobrezinha”, pela forma adoentada em que se encontra (ardendo em 

febre), é posteriormente justificada: “e tudo porque mentia”. Mesmo doente, a criança precisava 

pagar pelo seu comportamento “maléfico”, que era a mentira. Sabemos que as crianças inventam 

histórias pelo poder imaginativo e muitas vezes essas “mentiras” sãos frutos da sua fantasia, sem 

intenção de fraudar o adulto. 
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No início do século XX, a literatura brasileira destinada à criança permanece 

comprometida com a formação da moral infantil e dos bons costumes, através de textos 

doutrinadores e de amor à pátria. Não apenas professores, mas escritores renomados como os já 

citados Olavo Bilac e Coelho Neto, imbuídos de ideais nacionalistas, contribuíram com essa 

literatura ufanista, destinada às crianças, com objetivos de formar valores patrióticos, a exemplo 

do poema A Pátria (1929), de Olavo Bilac. 

Ama, com fé e orgulho, a terra em que nasceste! 

Criança! Não verás nenhum país como este! 
Olha que céu! Que mar! Que rios! Que floresta! 
A Natureza, aqui, perpetuamente em festa. 
 

Vê que grande extensão de matas, onde impera 
Fecunda e luminosa, a eterna primavera! 
Boa terra! Jamais negou a quem trabalha 
O pão que mata a fome, o teto que agasalha... 
Quem com seu suor a fecunda e umedece, 
vê pago o seu esforço, e é feliz, e enriquece! 
Criança! Não verás país nenhum como este: 
Imita na grandeza a terra em que nasceste! 

 

O poema acima ilustra bem a assimilação dos valores do destinador social pelo 

actante figurativizado pelo interlocutor adulto, ao aconselhar – ou seja, manipular 

contratualmente – o interlocutário a criança no sentido de impor o seu ponto de vista pela 

tentação, representada pela oferta de um objeto de valor desejável: a grandeza da pátria. O texto 

literário por muito tempo serviu como esse recurso de tentar conduzir a criança pelos melhores 

caminhos, segundo a perspectiva adulta.  

Enquanto narrativas que abordam a infância da década de 1910 trazem na sua 

estrutura uma certa incompreensão dessa fase da vida, sugerindo fraqueza de espírito a ser 

superada a partir da intervenção dos adultos, nas décadas de 1920-30, a infância começa a ser 

vista na literatura como uma fase própria de inquietação e traquinagens, cabendo aos adultos 

compreender. Remodelado o destinador social nesse período de revolução modernista, as 

narrativas passam a trazer essa tolerância: “Stela era alegre e viva. Nunca estava quieta; quando 

não ria, falava; quando não tagarelava, saltava ou corria... Stela ria-se sacudindo a cabeleira 

crespa, que andava sempre insubordinada como ela e continuava a saltar.” (VELLOSO, 1932, p. 

9). 
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 Então a infância segue representada discursivamente, em textos escritos para ela ou 

que a abordam, mesclada entre autoritarismo e liberdade expressiva, respeitando ou não as 

peculiaridades desse tempo da vida humana. Monteiro Lobato foi um dos primeiros a garantir 

esse espaço na produção literária, dotando seus personagens de riqueza imaginária, dando voz à 

infância, como ele mesmo afirmou em Conferências, Artigos e Crônicas:  

 

Surgiu uma literatura sob medida que não se impõe à criança, mas deixa-se impor pela 

criança e desse modo satisfaz de maneira completa as exigências especialíssimas da 

mentalidade infantil [...] porque gostam as crianças de ler meus livros? Talvez pelo fato 

de serem escritos por elas mesmas através de mim. Como não sabem escrever admito 

que me pedem que o faça. (LOBATO, 1961, p. 249).  
 

 

Monteiro Lobato escrevia para a criança, utilizando-se de um discurso no qual se 

percebia a voz dela ao assumir a enunciação que, de acordo com a Semiótica discursiva, é 

“responsável pela produção e pela comunicação do discurso” (BARROS, 2005, p. 15). Diferentes 

personagens tomavam assento na narrativa lobatiana, fosse uma avó que lia histórias, uma 

cozinheira que contava histórias tradicionais, um sabugo de milho sábio ou uma boneca de pano 

tagarela, irreverente e inventiva, mas sempre na perspectiva de um enunciador voltado para o 

enunciatário infantil.    

Embora apresentasse nas suas obras preocupações com questões nacionais, a 

linguagem literária lobatiana se aproximava da infância, com personagens livres e atrevidos. Os 

seus livros tinham apelo à fantasia, valorizavam a liberdade, a criatividade e o imaginário: 

 

Emília engoliu a pílula muito bem engolida, e começou a falar no mesmo instante. A 

primeira coisa que disse foi: Estou com um horrível gosto de sapo na boca. E falou, 

falou, falou mais de uma hora sem parar. Falou tanto que Narizinho, atordoada, disse ao 

doutor que era melhor fazê-la vomitar aquela pílula e engolir outra mais fraca. - Não é 

preciso - explicou o grande médico. Ela que fale até cansar. Depois de algumas horas de 

falação, sossega e fica como toda gente. Isso é fala recolhida, que tem de ser botada para 

fora. (LOBATO, 1957, p. 27). 

  

 A exemplo da Emília, as crianças pressupostas tinham, enquanto discurso literário, 

sua fala reprimida, não havia no mundo centralizado no adulto um lugar de manifestação da 

criança, tanto na oralidade quanto em atitudes. E Lobato faz essa crítica, através da boneca, antes 

sem vontade própria até que o doutor Caramujo a dota do poder da fala. Em Dom Quixote das 
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Crianças (1998), Emília diz que por ser falante, ninguém a governa e nem a embrulha, como era 

natural que fizessem com as crianças, submetendo-as à visão adulta. Assim o autor mostra a 

importância do discurso, enquanto instância também de poder.  

Lobato inovou não apenas na linguagem, mas na própria concepção das personagens, 

ao possibilitar um diálogo com a infância, através de uma prosa fabulosa, em que um sabugo de 

milho inteligente explica sobre o mundo ou uma boneca questiona as verdades estabelecidas.  

No entanto, por possibilitar outros caminhos imaginários, por considerar a criança 

como um ser pensante, dona de suas próprias ideias, por trazer situações polêmicas, através da 

voz de seus personagens, desarticulando verdades arraigadas, construídas sob uma moralização 

adulta, representativa de uma mentalidade ainda presa às instituições da Velha República, senão 

mesmo imperiais, por romper com o modelo de literatura moralizante, na década de 1940, 

Monteiro Lobato teve obras proibidas em algumas escolas, principalmente em colégios 

religiosos, que as consideravam prejudiciais à formação da criança. 

Entre contos, novelas e romances, a infância vem sendo representada actancialmente 

como simulacro de uma verdade historicamente constituída (e disputada), ocupando lugar como 

ator central ou periférico das diversas cenas discursivas. Essas questões são transpostas pelos 

discursos em geral e sobretudo nos poético-ficcionais, pela densidade figurativa que a 

particulariza.  

Na diversidade conceptual da literatura infantil, esses discursos mostram diferentes 

conotações sobre o universo da infância. Há os que primam por uma linguagem lúdica, liberta, 

abertas a possibilidades de interpretação, e há textos em que o enunciador demonstra, pela 

enunciação, pretensões explicitamente doutrinárias, como anteriormente afirmadas. Sobre esse 

lidar com a infância a partir de discursos literários, Bartolomeu Campos de Queirós afirmou: 

 

Vejo na literatura infantil duas linhas distintas de pessoas que trabalham nela. Aquelas 

que escrevem para crianças e que fazem um texto povoado de preconceito, povoado de 

receita, povoado de medo, povoado de insegurança; e outras que trabalham pela infância 

que possuem, por não tê-la perdido ainda. Então são pessoas capazes, de fato, de 

estabelecer para a criança um texto literário, porque os outros não fazem mais do que um 

texto didático. (QUEIRÓS, 2012a, p. 55). 
 

Uma das possíveis representações da infância é encontrada na obra Capitães da 

Areia, de Jorge Amado, publicado em 1937. Nela, a infância é marginalizada, estampada na vida 

difícil dos meninos “de rua” que compõem o grupo que dá título à história. Com um narrador em 
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terceira pessoa e onisciente (debreado enunciativamente, com efeitos de sentido de objetividade), 

a infância é mostrada sob diferentes perspectivas. Ao narrar o que está no interior dos meninos, 

como seus sonhos e traços de infantilidade, apesar da vida de “adultos” que levam, o narrador 

apresenta suas causas, suas subjetividades, assumindo euforicamente o partido das crianças, 

respeitadas em sua singularidade psicológica. Mesmo que os “Capitães da Areia” vivenciem 

situações características do mundo adulto, ainda assim a infância não é negada, a notar pelas 

brincadeiras, peculiares dessa fase: 

 

O Sem-Pernas convidou a todos para irem ver o carrossel na outra noite, quando o 

acabariam de armar. E saiu para encontrar Nhozinho França. Naquele momento todos os 

pequenos corações que pulsavam no trapiche invejaram a suprema felicidade do Sem-

Pernas. Até mesmo Pirulito, que tinha quadros de santos na sua parede, até mesmo João 

Grande, que nessa noite iria com o Querido-de-Deus ao candomblé de Procópio, no 

Matutu, até mesmo o Professor, que lia livros, e quem sabe se também Pedro Bala, que 

nunca tivera inveja de nenhum porque era o chefe de todos? (AMADO, 1998, p. 68). 
  

Ao apresentar as crianças em momentos pueris, o narrador leva o leitor a 

compreender que os “Capitães da Areia” são crianças, antes de qualquer coisa. O carrossel, como 

instrumento de ludicidade e fantasia, já antecipa a criança que mora dentro de cada menino que 

forçosamente experiencia situações particulares da vida adulta.  

Vidas Secas, de Graciliano Ramos, lançado em 1938, também tematiza a infância, 

através de crianças sem nome. O fato de meninos aparecerem inominados pode ser visto como 

uma negação da infância, negação de identidade, visto que a cachorra da família tinha um nome e 

as crianças não. Mais que isso, a cachorra Baleia recebia manifestação de carinho, como beijo no 

focinho, expressão afetuosa nunca dirigida às crianças no decorrer da narrativa. Fortalece essa 

ideia da negação a forma rude como as crianças eram tratadas em alguns trechos do romance, 

moral e fisicamente, sendo muitas vezes indesejadas, vistas como estorvo:  

 

O pirralho não se mexeu, e Fabiano desejou matá-lo. Tinha o coração grosso, queria 

responsabilizar alguém pela sua desgraça. A seca aparecera-lhe como um fato necessário 

— e a obstinação da criança irritava-o. Certamente esse obstáculo miúdo não era 

culpado, mas dificultava a marcha, e o vaqueiro precisava chegar, não sabia onde. 

(RAMOS, 1969, p. 10). 
 

O aparente desejo de matar o próprio filho parece anunciar a ausência do afeto, o 

descaso, a intolerância. Diante de um contexto de sofrimento, a criança foi vista como um 
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obstáculo, empecilho. No entanto, foi uma ideia abrupta de Fabiano que logo se desfez, levando-

o a se arrepender desse pensamento. Vale ressaltar que, mesmo diante da rudeza de Fabiano, 

foram os filhos que o fizeram desvanecer da ideia de entrar para o cangaço.  

Nota-se que, mesmo sem a manifestação de afeto, a criança foi levada em 

consideração em Vidas Secas. Embora a obra não tenha sido escrita para crianças, o que é 

perceptível por sua forma e conteúdo, e nem tenha a infância como núcleo, ela permeia o 

enunciado.  

Já em Infância (1945), também de Graciliano Ramos, livro de caráter memorialístico, 

a infância ocupa espaço central, através da evocação sem saudosismo de um tempo, real, fictício 

ou real transfigurado e ressignificado. As memórias afloradas desta fase de vida, através da 

escrita, denunciam uma visão social da criança num determinado tempo histórico e geográfico. 

Mesmo que o sentimento de infância, como o conhecemos hoje, tenha se consolidado 

apenas no final do século XIX e início do século XX, a referida obra de Graciliano Ramos mostra 

a heterogeneidade desse conceito. Narrado em primeira pessoa (debreada enunciativamente, com 

os efeitos de sentido de subjetividade que lhe são inerentes), nota-se que se fala de um tempo 

passado, mas em alguns momentos surge a incompreensão infantil ou a falta de discernimento, 

diante de determinados fatos, o que remete a um lugar-tempo de infância presentificado no ato 

enunciativo:  

 

Divagava imaginando o mundo coberto de homens e mulheres da altura de um polegar 

de criança. Não me havendo chegado notícia das viagens de Gulliver, penso que a minha 

gente liliputiana teve origem nas baratas e nas aranhas. Esse povo mirim falava baixinho, 

zumbindo como as abelhas. Nem palavras ásperas, nem arranhões, cocorotes e puxões de 

orelhas. Esforcei-me por dirimir as desavenças. Quando os meus insetos saíam dos 

eixos, revelavam instintos rudes, eram separados, impossibilitados de molestar-se. E 

recebiam conselhos, diferentes dos vulgares. Podiam saltar, correr, molhar-se, derrubar 

cadeiras, esfolar as mãos, deitar barquinhos do enxurro. Nada de zangas. Impedidos os 

gestos capazes de motivar lágrimas. (RAMOS, 1995, p. 97). 
 

Narrado em primeira pessoa, parecem circundar a obra Infância dois narradores, um 

adulto e um menino. Há momentos em que são evocadas lembranças, mas fica claro que quem 

narra é um adulto; em outros trechos, como o excerto acima, percebe-se a presentificação de um 

enunciador criança. Em todo o transcorrer discursivo, essa narrativa parece nos trazer, ora a fala 

de um adulto, ora a fala de um menino.  
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A década de 1970 foi considerada o boom da literatura infantil, ou seja, da produção 

de textos dirigidos às crianças. 

Manifestado através de uma venda sem precedentes de livros para crianças, na 

proliferação de associações voltadas ao incentivo da leitura infantil, no surto de 

encontros, seminários e congressos, a respeito do assunto e na inclusão de cursos de 

literatura infantil na programação das universidades. (ZILBERMAN e MAGALHÃES, 

1987, p. 11).  
 

Em virtude desse novo olhar, a literatura infantil também começou a atrair a atenção 

do âmbito jornalístico e acadêmico, se constituindo como objeto de análise e crítica. Nesse 

sentido, a universidade desempenhou um importante papel, ao levar o texto literário destinado à 

criança para o contexto de discussões.  

Nesse percurso da literatura dirigida à criança ou onde ela é pressuposta 

discursivamente, diversos escritores tiveram destaque, não necessariamente como autores de 

literatura infantil, mas que agradaram à infância, tanto na poesia quanto na prosa. E vários deles 

se distanciaram do ideal doutrinador, pelo contrário, muitas vezes euforizando o espírito travesso, 

mantendo um discurso literário próximo ao que, na contemporaneidade, consideramos ser a 

construção imaginária do universo infantil.  

Alguns escritores, identificados como da literatura infantil, apresentaram a infância 

pressuposta, ora em terceira pessoa, ora em primeira pessoa, como se a voz fosse a da própria 

criança. A exemplo temos Ana Maria Machado, Ruth Rocha, Tatiana Belink, José Paulo Paes, 

Elias José, Eva Furnari, Ziraldo e muitos outros.  

A narrativa O reizinho mandão (1995), de Ruth Rocha, conta a história de um rei 

bom: “como esse rei era rei de história, era um rei muito bonzinho, muito justo...” (ROCHA, 

1995, p. 7). Em virtude de sua morte, o príncipe seu filho passou a reinar. Essa personagem 

apresenta características de criança mimada, e o enunciador reforça isso: “O príncipe era um 

sujeitinho muito mal-educado, mimado, destes que as mães deles fazem todas as vontades, e eles 

ficam pensando que são os donos do mundo. Eu tenho uma porção de amigos assim. Querem 

mandar nas brincadeiras… querem que a gente faça tudo o que eles gostam…” (ROCHA, 1995, 

p. 8).  

Ruth Rocha teve também grande destaque com Marcelo, martelo, marmelo (1976), 

onde a infância é protagonizada discursivamente por uma criança perguntadeira, que não se 

conforma com os nomes que as coisas têm, por achar arbitrário (ROCHA, 1976, p. 8): 
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Marcelo vivia fazendo perguntas a todo mundo:  
— Papai, por que é que a chuva cai? 
— Mamãe, por que é que o mar não derrama? 
— Vovó, por que é que o cachorro tem quatro pernas? 
As pessoas grandes às vezes respondiam. Às vezes, não sabiam como responder. — Ah, 

Marcelo, sei lá...  
Uma vez, Marcelo cismou com o nome das coisas:  
— Mamãe, por que é que eu me chamo Marcelo? 
— Ora, Marcelo foi o nome que eu e seu pai escolhemos. 
— E por que é que não escolheram martelo? 
— Ah, meu filho, martelo não é nome de gente! É nome de ferramenta... 
— Por que é que não escolheram marmelo? 
— Porque marmelo é nome de fruta, menino! 
— E a fruta não podia chamar Marcelo, e eu chamar marmelo?  
 

Ana Maria Machado, outra escritora dos catálogos da literatura infantil, tem muitas 

publicações que abordam a infância, seja através de um enunciador criança, seja pela linguagem e 

fantasia. Essa autora tanto criou ficção quanto recolheu histórias de tradição, a exemplo do livro 

Histórias à brasileira (2011). Nessa coletânea são narrados contos de diferentes regiões do 

Brasil, permeados de elementos fantásticos, como a princesa de Bambuluá, onde um violinista 

tem cordas encantadas e quando ele tocava “ninguém conseguia resistir”. (MACHADO, 2011, p. 

33). 

Por sua vez, Ziraldo faz grande sucesso entre a infância com o seu eterno O menino 

Maluquinho (2005), obra em terceira pessoa, em que um menino vive a infância com todas as 

peraltices, sem deixar de ser amado. (ZIRALDO, 2005, p. 5-12). 

 

Era uma vez um menino maluquinho. Ele tinha o olho maior do que a barriga, tinha fogo 

no rabo, tinha vento nos pés, umas pernas enormes (que davam para abraçar o mundo) e 

macaquinhos no sótão (embora nem soubesse o que significava macaquinho no sótão). 

Ele era um menino impossível! Ele era muito sabido, ele sabia de tudo, a única coisa que 

ele não sabia era como ficar quieto. Seu canto, seu riso, seu som nunca estavam onde ele 

estava.  
 

Entre prosa e poesia, dentre os autores consagrados na literatura para adultos, alguns 

abordaram a infância discursivamente, com intenção ou não de escrever para elas, como Clarice 

Lispector, Guimarães Rosa, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Vinicius de 

Morais e muitos outros. Leonardo Arroyo aponta como obras consagradas “O boi aruá, de Luís 

Jardim; Estórias da Velha Totônia, de José Lins do Rego; ou mesmo Estórias de Alexandre, de 

Graciliano Ramos.” (ARROYO, 2011, p. 306).  
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Alguns livros que não foram necessariamente escritos para crianças, mas que 

agradaram a seu gosto, acabaram por influenciar obras brasileiras, como “O Robinson Crusoe, de 

Daniel Defoe, escrito para adultos, mas consagrado pelas crianças de todo o mundo.” (ARROYO, 

2011, p. 27). Lido por muitos escritores brasileiros, como Manuel Bandeira e Carlos Drummond 

de Andrade, essa obra acabou inspirando poemas, como aparece nas reminiscências de leitura 

infantil de Drummond, intitulada “Infância”. (ANDRADE, 1967, p. 53-54): 

 

Meu pai montava a cavalo, ia para o campo. 
Minha mãe ficava sentada cosendo. 
Meu irmão pequeno dormia. 
Eu sozinho entre mangueiras  
lia a história de Robinson Crusoé, 
comprida história que não acaba mais.  

 

O poeta afirma que é uma história que não acaba, porque fica na sua memória do 

leitor menino, embevecido pelas aventuras que atravessaram o tempo de infância e ressurgem 

como memória, nesse belo poema visto como memorialístico.  

Cecília Meireles, também consagrada na literatura para adultos, escreveu poemas 

lidos por crianças de diferentes contextos socioculturais e geográficos, mantendo-se no 

imaginário infantil, através de um discurso que abarca ampla temática e/ou que brinca com as 

palavras, “com livros marcados por uma beleza de expressão, de temas, que explicam facilmente 

seu êxito.” (ARROYO, 2011, p. 317).  

Segundo Leonardo Arroyo, “em Ou isto ou aquilo, livro de excepcionais virtudes 

literárias para a sensibilidade infantil, Cecília Meireles deixou-nos verdadeira obra-prima da 

poesia moderna para crianças.” (ARROYO, 2011, p. 317). Alguns poemas como Leilão de 

jardim, Moda da menina trombuda, Colar de Carolina, As meninas, O eco, e Ou isto ou aquilo,  

marcaram e marcam a infância de muitas crianças, assim como também A bailarina, (MEIRELES, 

2012, p. 17) que segue abaixo:  

 

Esta menina 
tão pequenina 
quer ser bailarina. 
Não conhece nem dó nem ré 
mas sabe ficar na ponta do pé. 
Não conhece nem mi nem fá 
mas inclina o corpo para cá e para lá. 
[…] 
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Esta menina tão pequenina 
quer ser bailarina. 
Mas depois esquece todas as danças 
e também quer dormir como as outras crianças.  

 

Outra autora de expressiva afinidade com o universo discursivo da infância é a já 

citada Lygia Bojunga, que ganhou, com a sua produção literária, importantes prêmios, como 

Hans Christian Andersen, considerando o Nobel da literatura infanto-juvenil. Foi a primeira vez 

que esse desejado prêmio saiu para a América Latina.  

Essa autora não hesitava em trazer para os seus enredos os mais diversos e delicados 

temas, como o suicídio, abordado na obra O meu amigo pintor (2011), narrado em primeira 

pessoa, na perspectiva discursiva de uma criança. O livro não segue uma linearidade, mas 

conforme o menino vai escrevendo o seu diário, os fatos vão sendo memorados e ganhando 

encaixes, através dos quais o leitor vai se situando na narrativa. O narrador tem dez ou onze anos, 

conforme indica o trecho: “Uma vez (isso foi no ano retrasado, eu ainda ia fazer nove anos) [...] ” 

(BOJUNGA, 2011, p. 18) e costumava jogar gamão com o Pintor, de quem se torna amigo 

também de conversas.  

O meu amigo pintor, conta uma comovente relação de amizade de um menino com 

um artista solitário e de alma atribulada. O Pintor, como é dado a ser conhecido ao leitor, vive 

sozinho e sabe-se fracassado em sua arte, o que traz tristeza e frustração. Mesmo quando 

encorajado pelo amigo Cláudio, mostra consciência da sua fragilidade enquanto artista, como no 

trecho abaixo: 

 

- Mas você é um bom pintor! 
- Não! não, eu não sou. Eu sei muito bem como é que se pinta; eu tenho técnica; trabalho 

e trabalho pra ver se dou vida aos meus quadros. Mas não adianta: são telas mortas. – 

Foi apontando com o pincel: - Olha. Olha! Olha!! não dá pra sentir que a minha pintura 

não tem vida? – E aí ele jogou o pincel na mesa com um jeito meio, sei lá, um jeito 

desesperado que, francamente, eu nunca tinha visto ele ter. (BOJUNGA, 2011, p. 61). 
 

A voz da infância pressuposta também se percebe quando o narrador, por medo de 

não se fazer entendido pelo modo como se expressou, abre explicação: “A minha mãe preparou 

sanduíche. No chão tinha um matinho novo, bem curto. A gente sentou nele e comeu (não o 

mato: o sanduíche)” (BOJUNGA, 2011, p. 62). Em outro momento, mostra-se a incompreensão 
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da infância frente a assuntos adultos, como a paixão pela política: “- Mas quando eu vejo político 

falando na televisão eu acho aquele negócio tão complicado, tão chato: como é que pode virar 

paixão?” (BOJUNGA, 2011, p. 65). O narrador chega a fazer nota de rodapé para que o leitor 

compreenda o contexto de seu pronunciamento, justificando uma situação de arrependimento.  

Outra marca é a própria peculiaridade da fala, comum no universo infantil, como nos 

trechos seguintes: “Tipo da coisa que não tava ensaiada e saiu feito tivesse; e eu, que tinha 

ensaiado tão bem a minha fala, empaquei”; diz ainda a personagem: “O síndico não: ele tem um 

vozeirão que, nossa senhora!, até o cochicho dele é um cochichão que a gente ouve lá da esquina. 

E então ele foi cochichãozando...”  e, “Eu acho que vai custar muito tempo pra arranjar um amigo 

que saque também esse negócio de esborrachar e amarronzar coração”. (BOJUNGA, 2011, p. 75, 

29 e 54, respectivamente). É comum as crianças alterarem a formação das palavras, chegando, 

em alguns casos, a neologismos não intencionados. 

Essas escolhas feitas pela autora credenciam a voz pressuposta que fala, uma infância 

em processo de descoberta do mundo, das complexas relações que se estabelecem, das tragédias 

humanas, das dores do existir. Diante do discurso e das abordagens feitas, não há dúvidas de que 

o enunciador simule uma criança, com suas dúvidas, a perplexidade diante da vida, 

incompreensão de fenômenos e questões quase sempre sem respostas.   

Em 2009, na primeira edição do livro de antologia poética de Henriqueta Lisboa, 

intitulado Luz da lua, organizado e apresentado por Bartolomeu Campos de Queirós, ele afirma 

que “a poeta sempre confirmou a infância como o lugar primordial da poesia.” (LISBOA, 

Henriqueta, 2009, p. 7). O poema Tempestade (LISBOA, Henriqueta, 2009, p. 30), ilustra bem essa 

infância ávida por liberdade: 

 

- Menino, vem pra dentro, 
olhe a chuva lá na serra, 
olha como vem o vento! 
- Ah! Como a chuva é bonita 
e como o vento é valente! 
-Não sejas doido, menino, 
esse vento te carrega, 
essa chuva te derrete! 
-Eu não sou feito de açúcar 
para derreter na chuva. 
Eu tenho força nas pernas 
para lutar contra o vento! 
E enquanto o vento soprava 
e enquanto a chuva caía, 



71 
 

 
 

que nem um pinto molhado, 
teimoso como ele só: 
- Gosto de chuva com vento, 
gosto de vento com chuva!  
 

 

Na poesia, José Paulo Paes também souber trazer a infância discursivamente, 

apresentando de forma inusitada conteúdos já conhecidos da criança. Muitas vezes ele aborda 

animais, brinca com parlendas, traz curiosidades infantis e joga discursivamente com as palavras, 

explorando seus sentidos. Na “Explicação”, do livro É isso ali (1984), escrita pelo poeta, ele diz 

que “a poesia não é mais que uma brincadeira com as palavras. Nessa brincadeira cada palavra 

pode e deve significar mais de uma coisa ao mesmo tempo” (PAES, 1984, p. 5), como no poema 

abaixo, intitulado “Mistérios do passado” (PAES, 1984, p. 14): 

 

Quando Cabral descobriu, 
será que o Brasil sentiu frio? 
Diz a História que os índios comeram o bispo Sardinha. 
Mas como foi que eles conseguiram abrir a latinha? 
Qual o mais velho, diga num segundo: 
D. Pedro I ou D. Pedro II? 
De que cor era mesmo (eu nunca decoro) 
o cavalo branco do Marechal Deodoro? 
 

Nota-se, no poema acima, a infância pressuposta, através do discurso utilizado. Sobre 

o fazer poemas, Bartolomeu Campos de Queirós se pronuncia: “Eu gostaria apenas de dizer que a 

poesia é apenas uma maneira de ver as coisas, uma maneira medrosa de definir as coisas, uma 

maneira indagativa de deixar o outro não querer ser o renovador, não querer ser o ditador da 

palavra, mas usar a palavra para que outro se defina dentro disso.” (QUEIRÓS, 2012a, p. 59). 

Assim, a infância pressuposta pelo discurso literário atravessa diversas obras, em 

diferentes momentos históricos, com maior ou menor expressividade, escritas ou não para 

crianças, em prosa ou em verso e sob diferentes enfoques, como em Machado de Assis, 

Guimarães Rosa, Fernando Sabino, Clarice Lispector, Ana Maria Machado, Carlos Drummond 

de Andrade, José Lins do Rego, José Loureiro, Manuel Bandeira, Manoel de Barros, Ruth Rocha, 

Ziraldo, Pedro Bandeira, Roseana Murray, Milton Hatoum, Cecília Meireles, Eva Furnari, Elias 

José, Tatiana Belink, Vinicius de Morais, João Ubaldo Ribeiro, José Paulo Paes, Lygia Bojunga, 

Bartolomeu Campos de Queirós, dentre muitos outros. 
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3.2 A voz da criança pressuposta pelo discurso em Bartolomeu Campos de Queirós 

 

Reportando novamente para o autor em análise, o mundo da infância tem relevância 

na vasta obra literária de Bartolomeu Campos de Queirós, figurando em seus textos através de 

distintas vozes e lugares. Ora surge como memória de um adulto, evocando experiências 

passadas, trazendo imagens e sensações; ora aparece pela voz que pressupõe a própria criança, 

com suas impressões inaugurais e peculiares do mundo. 

Nota-se que o autor não hesitava em discutir temas de maior tensão existencial, como 

a solidão e a morte. Seus livros trazem abordagens diversas e, com forte presença metafórica, vão 

conduzindo o leitor por caminhos difíceis, mas não sem prazer. A fantasia empreendida através 

dos personagens e a linguagem simbólica amenizam as dores que são suscitadas nas narrativas.  

 

Sua linguagem, rebuscada na estética, trata de conteúdos complexos e filosóficos que ele 

consegue expressar de maneira própria e original. Pela lapidação que faz na busca das 

palavras e da construção das frases, seus textos são acessíveis a crianças pequenas e 

maiores. (SERRA; PAREIRAS, 2012, p. 10). 
 

Crianças pressupostas pelo discurso literário habitam as narrativas de Bartolomeu 

Campos de Queirós, fazendo suposições sobre os acontecimentos, o porvir, a vida; falando de 

desejos insuspeitáveis “desejo escondido de ler a linha do horizonte.” (QUEIRÓS, 2004d, p. 1); 

de solidões povoadas, de silêncios que alcançam lonjuras e vazios: “Não existe um só ruído que o 

silêncio não escute.” (QUEIRÓS, 2004a, p. 10). 

As descrições de lugares e episódios levam o leitor a revisitar a sua própria infância. 

Nesse sentido, Chombart de Lauwe argumenta que: “As lembranças da infância reaparecem 

espontaneamente quando nos encontramos em um ambiente idêntico àquele que cercou um 

acontecimento ou um episódio de nossa existência infantil.” (CHOMBART DE LAUWE, 1991, 

p. 241). 

Portanto, através da enunciação, Bartolomeu Campos de Queirós vai 

substancializando o imaginário do leitor, que parece ser conduzido por suas próprias lembranças, 

a lugares distantes em tempo e espaço, através de objetos figurativos, como em: “meus avós, 
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presos em moldura oval, reinavam na parede do centro da sala” (QUEIRÓS, 1995, p. 69);  

animais - “os vaga-lumes, sem congestionarem a noite, pingavam dois pontos de luz no escuro” 

(QUEIRÓS, 2003, p. 9);  lugares - “a rua da Paciência inclinada e estreita, nascia lá em cima, 

entre casas miúdas e se espichava preguiçosa, morro abaixo” (QUEIRÓS, 1995, p. 7); pessoas - 

“meu avô lavou o rosto na torneira do tanque, buscando refrescar aquela tarde indecisa” 

(QUEIRÓS, 1995, p. 68); e sensações - “Quando a imensa solidão pesava sobre minha avó, eu 

me assentava ao seu lado, segurando sua mão, sem dizer nada”. (QUEIRÓS, 2004a, p. 31) 

Também se fazem presentes em sua obra outras sugestões figurativas, mediante 

conectores isotópicos sinestésicos, associados a aroma - “O aroma do café se espalhava pela casa, 

despertando a vontade de mastigar queijo, saborear bolo de fubá, comer biscoito de polvilho” 

(QUEIRÓS, 1995, p. 40-41); sabores - “Torresmo era bom quente com farinha de mandioca” 

(QUEIRÓS, 1995, p. 49); cores - “Com agulha na mão ela bordava. Com um dedal de prata 

protegia os dedos. O sangue mancharia as flores.” (QUEIRÓS, 2004a, p. 33). 

Assim, se os livros de Bartolomeu Campos de Queirós estão classificados como 

literatura infanto-juvenil e ao mesmo tempo abertos a qualquer público, é pela potencialidade 

discursiva, pelo jogo simbólico que empreendem. E mesmo os textos com traços filosóficos, 

agradam às crianças. A esse respeito, o referido escritor afirmou: “o texto que eu escrevo não é o 

texto que a criança lê. Ela gosta do meu texto não pelo que escrevi, mas existe nele uma estrutura 

ausente que só ela sabe para onde o texto conduz.” (QUEIRÓS, 2012a, p. 59). Nesse contexto, 

segundo Barros (1988), qualquer discurso se organiza a partir de estruturas sintático-semânticas 

em categorias, materializadas em texto.  

A narração de O olho de vidro do meu avô (2004) não é dividida expressamente por 

capítulos, mas é constituída de divisão simples, por espaços mais longos entre alguns parágrafos, 

o que confere velocidade e fluidez à leitura. São termos curtos, falas diretas, sem arrodeios, como 

são as falas das crianças. E assim o narrador vai impregnando o texto com suas impressões, 

lembranças e temporalidades, com um discurso temperado de lugares subjetivos, que vão sendo 

erguidos no imaginário do leitor a partir do que é narrado, visto que esses lugares pertencem a um 

imaginário coletivo. Esses recursos linguísticos vão estruturando o texto e lhe conferindo sentidos 

em diferentes níveis, compondo o enredo.  
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Através da organização dessas estruturas discursivas, a narrativa vai ganhando 

contornos, instalando-se polissemicamente, espaço constituído também de ausências, onde, por 

sua vez, o leitor se inscreve, na sua condição cooperativa de sujeito da enunciação.  

O livro Literatura infanto-juvenil: leituras críticas (2002), de Maria Zaira Turchi e 

Vera Maria Tietzmann, traz o artigo “A memória da infância no discurso literário de Bartolomeu 

Campos de Queirós”, de Maria Lília Simões de Oliveira, onde ela afirma que:  

 

Cada livro de Bartolomeu Campos de Queirós poderia ser analisado pelos labirintos da 

semântica, pois essa estratégia discursiva compõe o estilo desse autor. Sua força 

expressiva está antes nos jogos de sentidos que na originalidade do tema. A memória da 

infância, a consciência do processo de aquisição da linguagem dão a este autor o estofo 

de que precisa para escrever seus textos. A comunidade mineira, pano de fundo da obra, 

foi a fonte das experiências vividas; a filosofia, a Arte-Educação foram algumas das 

fontes do saber adquirido. Saber que se acumula, que amadurece seu texto e aguça sua 

sensibilidade (OLIVEIRA, In: SILVA; TURCHI, 2002, p. 138). 
 

Como afirmado pela autora, os textos de Bartolomeu Campos de Queirós trazem 

assuntos cotidianos, como vistos anteriormente em alguns recortes. Não há exclusividade 

temática, já que emanam da coletividade, mas o jogo semântico que o autor realiza torna 

singulares, o que confere, por vezes, uma ideia de originalidade. Conhecedor da língua, 

Bartolomeu sabia utilizar diferentes recursos discursivos, principalmente a metáfora que, para 

ele, vai além de uma figura de linguagem.  “A metáfora é apta também para democratizar o texto, 

torná-lo possível a um número maior de leitores. Por assim ser, uso com desmedo suas 

qualidades. Elas são capazes de abrandar, diante do leitor, o peso de apenas eu conhecer pedaços 

das coisas.” (QUEIRÓS, 2012a, p. 74). 

Em entrevista à Revista Palavra, Bartolomeu Campos de Queirós afirmou que foi 

criado brincando com as metáforas, na companhia do avô paterno que escrevia nas paredes da 

casa a história da pequena cidade. “A memória é uma faca de dois gumes.” (QUEIRÓS, 2012, p. 

16). Depois, mesmo sozinho, ele buscava efeitos, descobrindo possibilidades de jogos com as 

palavras. Esse escritor também estruturava seus textos usando comparações, levando o leitor a 

relações interdiscursivas. No excerto “A memória é como cobra.” (QUEIRÓS, 2004a, p. 17), o 

leitor é instigado a buscar seus conhecimentos prévios sobre esse animal para estabelecer uma 

relação de sentido. A conexão isotópica proposta pela metáfora é, pois, reconstruída pelo 

enunciatário em múltiplas possibilidades interpretativas.  
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Outro recurso discursivo utilizado para a constituição de sentido na prosa de 

Bartolomeu Campos de Queirós é a metonímia. Segundo Fiorin, “metáfora e metonímia não são a 

substituição de uma palavra por outra, mas uma outra possibilidade, criada pelo contexto, de 

leitura de um termo.” (FIORIN, 2016, p. 118). Os textos desse escritor são permeados de 

elementos isotópicos e tanto a metáfora quanto a metonímia funcionam também como conectores 

de tais pluri-isotopias. “Dessa forma, a metáfora e a metonímia projetadas são relações que se 

estabelecem entre significados de um mesmo termo pertencente a várias isotopias”. (FIORIN, 

2016, p. 119).  

A sinestesia, já mencionada anteriormente, também está muito presente nos textos de 

Bartolomeu Campos de Queirós, e provoca sentidos inusitados, como neste: “É tão bonito quando 

um olhar sorri...” (QUEIRÓS, 2004a, p. 15). Todos esses recursos linguísticos são caminhos que 

se abrem diante do leitor, que segue o seu percurso dentro da narrativa, a partir da estrutura 

discursiva que provoca diferentes possibilidades interpretativas. Bartolomeu Campos de Queirós 

continuou a brincadeira ao longo dos anos, buscando combinações de figuras e temas, 

construindo estruturas discursivas lúdicas e plurissignificativas, deixando suas produções 

semanticamente ricas, permitindo a inserção de diferentes leitores que se identificam com o 

enredo, tanto pela simplicidade, quanto pelas imagens evocadas:  

 

Meu discurso será, portanto, o de estabelecer, ou de explicitar o que penso, e que sentido 

tem cada palavra, isolada do tema proposto, esperando que o leitor costure, se assim for 

possível e necessário e com a própria linha, os pedaços. Não quero com isso 

menosprezar as colchas de retalhos. Acho-as rigorosamente bonitas, como espaço da 

convivência de diferentes formas e cores; como descoberta de geometria que existe 

traçada a priori; ou como revelação espontânea para uma nova estrutura (QUEIRÓS, 

2012a, p.109). 
 

 

O público infantil e juvenil é contemplado na poética bartolomiana pelos discursos 

metafóricos, e sugerido a partir de figuras representativa de objetos, espaços e imagens ficcionais, 

que conduzem o leitor aos lugares da infância e da adolescência. Os recursos linguísticos são 

responsáveis por enunciações lúdicas e reflexivas, provocando emoções, lembranças, empatia por 

personagens, suposições, nostalgia e viagens, tanto por mundos reais quanto oníricos. 

Bartolomeu Campos de Queirós veste as palavras de fantasias e elas chegam ao leitor 

mais embelezadas. A esse respeito, ele afirmou: “Uso da fantasia para amenizar um pouco a 

minha grande culpa. É que a fantasia, tomada como elemento para a construção literária, passa a 
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adjetivar as coisas na perspectiva de estabelecer a beleza. Navego na cobiça de um mundo mais 

bonito.”  (QUEIRÓS, 2012a, p.52). A forma como as palavras são adjetivadas dão à expressão 

outro significado, inclusive mais poético, pelas escolhas que o escritor faz: “[...] e seus olhos, 

estes eram líquidos, como eram medrosos os seus gestos.” (QUEIRÓS, 2004d, p.1).  

A infância se inscreve nos textos de Bartolomeu Campos de Queirós através da 

capacidade criativa desse escritor de utilizar recursos discursivos para alcançar a criança, às vezes 

utilizando-se da memória e em outras situações dando voz à própria infância, pela instância 

enunciativa. E para atender à perspectiva infantil, sem infantilizar e sem negar o imaginário, é 

necessário buscar recursos linguísticos que configurem essa situação peculiar. “Uma narrativa 

que vê as coisas através da consciência de uma criança pode ou não usar a linguagem adulta para 

relatar as percepções da criança ou resvalar para a linguagem de uma criança”. (CULLER, 1999, 

p. 89). 

No livro O olho de vidro do meu avô, o narrador menino vai, através de sua fantasia, 

ludicidade e suas projeções diante do mundo, levantando hipóteses e criando suas verdades:  

 

O que o seu olho de vidro não via, ele fantasiava. E inventava bonito, pois eram da cor 

do mar os seus olhos. E todo mar é belo por ser grande demais. Tudo cabe dentro de sua 

imensidão: viagens, sonhos, partidas, chegadas, mergulhos e afogamentos. Há que se 

contar o desassossego que as águas nos provocam”. (QUEIRÓS, 2004a, p. 6). 
 

Nota-se, pelo trecho acima, que o narrador simula uma criança, considerando a 

facilidade de criar fantasias a respeito de um dado real, o olho de vidro, ao mesmo tempo em que 

imagina a imensidão do mar e supõe o que as muitas águas provocam. A voz que fala pode ser 

percebida através de diferentes perspectivas, visto que: 

 

Ao relatar o que aconteceu com ele quando criança, um narrador pode focalizar o evento 

através da consciência da criança que ele foi, restringindo o relato ao que pensou ou 

sentiu na época, ou pode focalizar eventos através de seu conhecimento e compreensão 

na época da narração. Ou, naturalmente, pode combinar essas perspectivas, fazendo um 

movimento entre o que sabia ou sentiu então e o que reconhece agora. (CULLER, 1999, 

p. 90). 
  

A narrativa O olho de vidro do meu avô é contada inicialmente a partir do ponto de 

vista de uma criança: “Acho as lágrimas muito cheias de dizeres. Elas moram dentro da gente e 

aliviam as dores que também moram dentro da gente. Não sei por que elas não curam a dor antes 

de a dor doer.” (QUEIRÓS, 2004a, p. 16). Aqui a forma de falar simula a imaginação infantil, 
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que segue uma causalidade diferente daquela da racionalidade do adulto, como uma criança que 

pondera diante da dor, sugerindo a lágrima como remédio preventivo e não como consequência. 

Pela forma como o autor estrutura a enunciação, percebe-se a voz direta da própria criança.   

No entanto, em alguns aspectos, vamos percebendo que o narrador não é uma criança, 

é um adulto, apresentando a história a partir da consciência de uma criança. O discurso narrativo 

oscila entre a voz que pressupõe a infância, como se o tempo fosse o de agora, entrando no 

campo de presença pelo aspecto afetivo, sensorial, e a de um adulto pelas memórias da infância. 

Pela gramática tensiva, essas memórias são chamadas de memória do acontecido e memória-

acontecimento. (BARROS, 2016). “O acontecimento é aquilo que surpreende o sujeito, que 

satura seu campo de presença, e que, num primeiro momento, é ininteligível. Pode apenas ser 

sentido.” (BARROS, 2016, p. 362). Ou seja, simula o momento da enunciação.  

No excerto seguinte, já não é uma criança que fala: “Agora não quero dormir. Minhas 

tristezas estão maduras”. (QUEIRÓS, 2004a, p. 16). A afirmação que o narrador faz de não 

querer dormir já demonstra que é um adulto que fala, visto que as crianças normalmente não têm 

autonomia sobre seus horários, especialmente os de comer e dormir. E o narrador afirma com 

segurança que não quer dormir, sem medo de ser repreendido. Afirmação que sugere uma voz 

que manda, a do adulto, no tempo e espaço da enunciação. No trecho citado, a “tristeza madura” 

também denuncia um narrador experiente, a maturidade com as próprias dores, o saber lidar com 

a tristeza. Essa é a memória do acontecido, que “pode ser aproximada da figura do arquivo, por 

construir-se discursivamente como algo que parece estar pronto antes mesmo da redação do 

texto, como dado prévio.” (BARROS, 2016, p. 363). 

A memória do acontecido e memória-acontecimento atravessam a obra, ora como 

passado resgatado racionalmente, ora entrando em digressões, como se o sujeito entrasse 

subitamente no campo de presença. O acontecido é a memória racional, fala de eventos de forma 

objetiva, reconstruindo racionalmente o vivido. Já o “sujeito que vive o acontecimento, 

experiencia de ordem afetiva, não é um sujeito do agir, mas aquele que suporta, que sofre seus 

efeitos.” (BARROS, 2016, p. 362).  

Pela memória-acontecimento, o enunciador divaga, conduzindo o discurso para o 

poético. Essa memória aparece ao longo de todo texto em questão, fazendo “aparecer e 

desaparecer o passado lembrado. É dinâmica, instável. Não cria a ilusão de acabamento, mas a 
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cada pedação do passado agarra-se um máximo de engajamento afetivo do sujeito, que produz o 

texto tanto quanto é por ele produzido.” (BARROS, 2016, p. 363).  

Assim, trabalhando com as memórias acontecido e acontecimento, entre 

comparações, metáforas, sinestesia e outros recursos poéticos, o texto de Bartolomeu Campos de 

Queirós vai se cadenciando e se mostrando para o leitor como uma viagem para dentro de si 

mesmo, nos lugares onde realidade e fantasia compõem o mesmo caminho. São signos poéticos 

que vão estruturando imagens e a narrativa ganhando forma no imaginário.  
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4  UM OLHAR SEMIÓTICO SOBRE O OLHO DE VIDRO DO MEU AVÔ, DE

 BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIRÓS 

 

“O pensamento vê o mundo melhor que os olhos. 

O pensamento atravessa as cascas e alcança o 

miolo das coisas. Os olhos só acariciam as 

superfícies. Quem toca o bem dentro de nós é a 

imaginação”.  

                          (Bartolomeu Campos de Queirós) 

 

 
O ser humano é um sujeito histórico, um actante que opera sobre um objeto narrativo, 

seja este identificado pela existencialidade, por ser gregário e necessitar dizer das suas 

experiências existenciais; seja este o prazer lúdico da fabulação, pela necessidade de reconfigurar 

o vivido ou imaginado. Como afirmou Cavalcanti:  

 
[…] o mundo historicamente construído pelo homem existe pela possibilidade humana 

de fabular, fantasiar, imaginar, enfim, narrar. Há narrativas em tudo. Em toda parte e na 

modernidade reina o desejo pela narrativa, em todas as potencialidades e pluralidade de 

sentidos. (CAVALCANTI, 2004, p. 23). 
 

É sobretudo pelo discurso narrativo, que tende ao adensamento figurativo, se 

comparado com o discurso temático, que vamos traçando a nossa história enquanto sujeitos 

sociais e simbólicos, falando sobre o mundo físico e imaginário, contando sobre a vida, que vai 

acontecendo nas suas mais diversas dimensões, vividas ou sonhadas, pelo poder imaginativo. 

A linguagem literária agrega diferentes elementos e símbolos, a partir dos quais vão 

se estruturando os mundos ficcionais. Esse evento linguístico inclui falantes, intenções, silêncios, 

tempo dito e subentendido, espaço natural, social ou transreal e, claro, o leitor, que traz consigo 

um olhar pessoal sobre os acontecimentos narrados, a partir de suas próprias experiências 

vivenciais ou de leituras: 

 

A literatura exerce pois, por natureza, uma função crítica sobre a língua, desaprumando-

a em relação a si mesma em cada obra. No âmbito da cultura, a literatura é esse imenso 
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reservatório da memória coletiva, canteiro em que ela se elabora com os materiais de que 

dispõe, arquivo em que ela se fixa e se institui como referência cultural. Ela é assim 

conteúdos míticos e axiológicos, das maneiras de ser e das maneiras de fazer de uma 

comunidade, em que parte fundadora de sua identidade; nela se depositam e se 

transformam tanto os modelos da ação (a narrativa) e da representação (“realismo”, por 

exemplo) quando os modelos das liturgias passionais (como os do amor cortês). Ela 

propõe – ou impõe, contra sua própria vontade – formas de organização discursiva do 

sentido e dos valores, interpretadas como hierarquias e exclusões (o “bom” e o mau 

gosto...) (BERTRAND, 2003, 25). 
 

 

Para Fiorin, “uma narrativa é um simulacro de ações humanas e uma teoria narrativa 

é, antes de mais nada, uma teoria da ação”, (FIORIN, 2016, p. 27). Enquanto simulacro das ações 

humanas, a narrativa foi sendo compreendida sob diferentes perspectivas teóricas, dentre elas, a 

semiótica, que estuda o sentido subjacente à manifestação do texto:  

 

O objeto da semiótica é a significação, entendida não como um a priori já constituído, 

que se dê integralmente e uma vez por todas, mas antes, como o resultado de 

articulações do sentido. É essa constituição do sentido que a semiótica busca expressar, 

opondo-se, portanto, ao posicionamento de que sobre o sentido nada se pode ou se dever 

dizer, por ser evidente ou intraduzível, recusando também a paráfrase, pessoal, 

impressionista, a interpretação intuitiva. (MUSSALIM; BENTES, 2011, p. 394). 
 

Buscando os recursos discursivos utilizados para a construção de sentido, o livro O 

olho de vidro do meu avô, será analisado a partir da Semiótica greimasiana, que evidencia como 

o sentido se consolida no texto, não no sentido da verdade, mas o que se deseja imprimir, a partir 

da veridicção17, já que o texto é sempre um simulacro colocado para a sanção do enunciatário.  

Barros (2005, p. 11) afirma que “a semiótica tem por objetivo o texto, ou melhor, 

procura descrever e explicar o que o texto diz e como ele faz para dizer.”  

Ainda sobre a teoria semiótica que fundamenta a análise empreendida nesta pesquisa, 

Bertrand (2003) afirma que “O objeto da semiótica é o sentido. [...] A semiótica se interessa pelo 

‘parecer do sentido’, que se apreende por meio das formas da linguagem e, mais concretamente, 

dos discursos que o manifestam tornando-o comunicável e partilhável ainda que parcialmente.” 

(BERTRAND, 2003, p. 11). É na busca desse sentido inscrito no texto, nos modos de dizer, a 

                                                           
17 Veridicção diz respeito às marcas de verdade instalada entre enunciador e enunciatário, podendo ser chamado 

também de contrato de veridicção, que visa estabelecer uma convenção fiduciária entre enunciador e enunciatário. 
(GREIMAS; COURTÉS, 2016, p. 530). 
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partir de diferentes recursos discursivos, que analisaremos O olho de vidro do meu avô, de 

Bartolomeu Campos de Queirós.  

Os discursos, que são combinações de elementos linguísticos utilizados para a 

expressão de pensamentos e apresentação do mundo exterior ou interior (FIORIN, 2016), se 

materializam no texto, que “é o lugar em que diferentes níveis (fundamental, narrativo e 

discursivo) do agenciamento do sentido se manifestam e se dão a ler.” (FIORIN, 1994, p. 30).  

Dessa forma, se estabelece a comunicação entre um destinador e um destinatário. O 

primeiro arquiteta e organiza as estruturas linguísticas a partir do que quer comunicar, e o 

segundo entra em contato com essa intenção comunicativa através desse objeto de significação.   

O discurso narrativo tem caráter figurativo, contendo personagens, espaço e tempo, 

que se integram em um todo organizado, obedecendo a determinadas estruturas, que são mais 

profundas e abstratas. Já os discursos temáticos, como aqueles utilizados num texto científico, 

filosófico, caracterizados como expositivo-argumentativos, são mais abstratos, pois lidam 

diretamente com os valores e conceitos, semioticamente identificados como temas.   

Essas elaborações discursivas no contexto da narração são analisadas a partir de 

diferentes perspectivas metodológicas. Partindo da semiótica literária, Greimas e Courtés (2016) 

fazem distinção entre narrativa e narratividade. A primeira diz respeito a uma sucessão de ações 

que vão sendo encadeadas, ou seja, a passagem de estados, o que pressupõe anterioridade e 

posterioridade, trata-se do relato ou da história. Já a narratividade, de acordo com a semiótica, 

define-se como “o princípio organizador de qualquer discurso” (GREIMAS; COURTÉS, 2016, p. 

328-330), não sendo, portanto, exclusividade das narrações. 

No livro O olho de vidro do meu avô, o olho de vidro ocupa papel actancial e 

temático-figurativo ao longo da narrativa, variando conforme o contexto em que surge. Esse 

actante sujeito, complexo e sincrético, instaura-se também como objeto estético, perceptível no 

trecho: “Dizem que ele viajou para São Paulo. [...] Venceu longos dias de estrada, poeira, lama, 

fantasiado de pirata, como se fosse carnaval. Tudo para conquistar um olho. Meu avô era 

vaidoso.” (QUEIRÓS, 2004a, p. 7). 

Sobre o objeto estético, Greimas afirma que ele se transforma em ator sintático e 

manifesta sua pregnância, produzindo forte impressão, de modo a avançar sobre o sujeito-

observador, nesse caso o enunciador-menino: 
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A mesma adequação concerne por outra parte ao sujeito da experiência: o “olhar”, 

presente primeiro como um simples instrumento de sua vista, torna-se ele mesmo o 

delegado ativo do sujeito: ele “avança”, “se retrai”, coloca-se em uma posição receptiva, 

fora do sujeito somático. Que significa isso, senão que a apreensão estética aparece 

como um querer recíproco de conjunção, como um encontro, no meio do caminho, entre 

o sujeito e objeto, no qual um tende rumo ao outro? (GREIMAS, 2002, p. 34). 
 

Utilizando a citação acima e trazendo para o contexto da narrativa em análise, há um 

jogo de sentido com relação à figura do olho, que entra ao mesmo tempo em conjunção e 

disjunção com o sujeito-observador, que ruma ao encontro do objeto, actante que provoca desejo 

e repulsa: “Era triste e feio ver meu avô olhar de soslaio, ou melhor, tentar olhar de banda. Um 

olho ia e o outro ficava.” (QUEIRÓS, 2004a, p. 12). Com relação à pregnância do olho, o 

enunciador evidencia a sua força: “Só eu não me esquecia de seu olhar. Eu estava sempre de olho 

no olho dele.” (QUEIRÓS, 2004a, p. 18). Assim, a partir do actante-sujeito olho, a narrativa vai 

se desdobrando, instalando múltiplos sentidos.  

 

4.1 A polissemia do olho e conexões isotópicas 
 

Como discutido anteriormente, a teoria semiótica greimasiana estuda como os 

sentidos vão sendo construídos nos textos e como se sustentam, considerando as estruturas 

internas, bem como a relação entre enunciador, que é o simulacro do produtor do texto, ou seja, 

autor implicado, e o enunciatário, que é o leitor implicado ou o simulacro do leitor. Essa 

interação ocorre a partir do contrato fiduciário18 entre enunciador e enunciatário e outros recursos 

discursivos que vão instituindo sentido ao texto, como as isotopias.  

O olho de vidro aparece na narrativa como actante, considerando que “o conceito de 

actante substitui com vantagem mormente na semiótica literária, o termo personagem, [...] visto 

que cobre não só seres humanos, mas também animais, objetos e conceitos.” (GREIMAS; 

COURTÉS, 2016, p. 21). 

O olho, também enquanto elemento temático-figurativo, adquire diferentes sentidos, 

dando coerência e fluidez ao texto. A isotopia se situa, segundo Greimas e Coutés (2016), nas 

                                                           
18 Contrato fiduciário diz respeito ao fazer persuasivo e fazer interpretativo entre enunciador e enunciatário, 

referindo-se ao estatuto veridictório (ao fazer verdadeiro) do discurso enunciado. (GREIMAS; COURTÉS, 2016, p. 

101). 
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estruturas semânticas do nível discursivo. Para Bertrand, (2003, p. 153) isotopia é a “permanência 

de um efeito de sentido ao longo da cadeia do discurso”. Quando esse recurso não é bem 

selecionado, pode gerar falsas interpretações, principalmente em textos polissêmicos, como O 

olho de vidro do meu avô. A esse respeito, Bertrand (2003, p. 18) afirmou: “boa parte das 

divergências de interpretação baseia-se em diferentes seleções de isotopias regentes, o que pode 

ocorrer tanto nos mal-entendidos da conversação cotidiana quanto na leitura ‘plural’ dos textos 

polissêmicos.” 

 Para Fiorin (2016a, p. 112), “O que dá coerência semântica a um texto e o que faz 

dele uma unidade é a reiteração, a redundância, a repetição, a recorrência de traços semânticos ao 

longo do discurso. Esse fenômeno recebe o nome de isotopia.” Assim, compreendendo que as 

isotopias se relacionam sob diferentes perspectivas, como a articulação, oposição ou 

superposição, alguns conectores de isotopias, como a metáfora e metonímia, que 

tradicionalmente são figuras de palavras e, nessa instância assumem figuras de discurso, serão 

apresentadas. 

Partindo do conceito da retórica clássica, metáfora “é a substituição de uma palavra 

por outra, quando há uma relação de similaridade entre o termo de partida (substituído) e o termo 

de chegada (substituinte)” (FIORIN, 2016a, p. 118) e metonímia “é a substituição de uma palavra 

por outra, quando há uma relação de contiguidade entre o termo substituído e o substituinte.” 

(FIORIN, 2016a, p. 118). No entanto, Fiorin (2016a, p. 118) afirma que essas duas definições são 

insuficientes, pois “metáfora e metonímia são procedimentos discursivos de constituição de 

sentido.”  

No livro O olho de vidro do meu avô, o enunciador lembra de uma visita ao quintal, 

em que ele associa as jabuticabas a olhos: “Lembro-me de um dia no quintal, com meu avô, 

embaixo de um pé de jabuticabas. Eram milhares de olhos pretos me espiando, me convidando a 

saboreá-los.” (QUEIRÓS, 2004a, p. 17). 

Relacionando a cor dos olhos do avô, que eram azuis, com o mar, o enunciador faz 

relações metafóricas, trazendo outras palavras dentro do mesmo campo semântico, como 

navegação e ancoragem, relacionados a interação com o avô: “Mas eles eram azuis e muito longe 

do mar. Mesmo assim eu navegava. Inventava que o mar tinha aportado nos olhos de meu avô. 

Encarava seu olhar e permanecia ancorado.” (QUEIRÓS, 2004a, p. 17). 
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Considerando a afirmação de Fiorin (2016, p. 112) de que “Em análise do discurso, 

isotopia é a recorrência de um dado semântico ao longo de um texto”, seguem abaixo uma 

sequência de isotopias relacionadas à figura do olho: 

“Ninguém esgota o mundo com um olhar, mesmo possuindo dois olhos sem vidro.” 

(QUEIRÓS, 2004a, p. 8). Aqui é possível relacionar à vastidão, que mesmo quem possui dois 

olhos que enxergam, não consegue alcançar a imensidão do mundo. 

“O lenço ampara as lágrimas de quem não gosta de rosto temperado. É bom sentir as 

lágrimas rolando pelo rosto como um rio quente.” (QUEIRÓS, 2004a, p. 16). O aporte temático 

que sustenta essa isotopia diz respeito ao sal ser usado como tempero e ser salgado, assim como 

as lágrimas. E por escorrer no rosto, é comparada a um rio quente.  

“Nunca vi um cisco incomodar o olho esquerdo do meu avô. É um olho morto e ao 

mesmo tempo eterno.” (QUEIRÓS, 2004a, p. 30). Mais uma vez surge o par oposto vida/morte, 

além da relação interdiscursiva com o provérbio sobre reparar o cisco no olho do teu irmão, sem 

tirar a trave do teu olho.  

Segundo Fiorin (2016, p. 119), “a metáfora e a metonímia assim construídas 

(metáforas e metonímias dadas) podem ser tomadas como conectores de isotopia, que permitem 

passar de uma isotopia a outra num texto pluri-isotópico.” Nessa perspectiva isotópica e 

metonímica, o enunciador apresenta a família, a partir do meio olhar do avô: “com apenas meia 

vista meu avô vigiava seus sete filhos: Maria, Tereza, Júlia, Diva, Afonso, Jafé e Joaquim. Tinha 

uma mais pequenininha que se chamava Santinha, mas vou deixar de lado.” (QUEIRÓS, 2004a, 

p. 19). 

Sobre a Santinha, a qual o enunciador afirmou deixar de lado, foi a primeira a 

apresentar, mesmo que sucintamente, utilizando do recurso discursivo ironia, invertendo o 

sentido da palavra santinha: “Quando minha mãe morreu, a Santa foi morar lá em casa e 

transformou tudo num inferno. Cismou de casar com meu pai que, nessas alturas, já amava 

outra.” (QUEIRÓS, 2004a, p. 19). O enunciador utiliza a letra “S” em maiúsculo, dando ideia de 

nome próprio, mas ao mesmo tempo, ao utilizar o artigo definido “a”, antecedendo a palavra 

Santa, imprime outro sentido, fortalecido pela expressão: “transformou tudo num inferno”. 

Utilizando a figurativização do numeral sete, que goza de mistérios e mitos, o 

enunciador faz relação dos sete filhos com figuras em que o sete predomina: “Meu avô tinha um 

filho para cada dia da semana, ou para cada fase da Lua, ou para cada cor do arco-íris, ou para 
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cada nota musical.” (QUEIRÓS, 2004a, p. 18). E reiterando o olho de vidro, ainda utilizando de 

metáfora, o enunciador afirma que “Ele não tirava o olho de cima de nenhum dos filhos se eles 

estivessem do lado direito. Os filhos preferiam ficar mais do lado esquerdo, escondidos.” 

(QUEIRÓS, 2004a, p. 19). 

Dos sete filhos, tirando a Santinha, a primeira a ser apresentada é Maria, a mãe do 

enunciador. A partir do jogo discursivo com que apresentou os sete filhos, ele apresenta a 

primeira, sua mãe: “Ela era a primeira filha, primeira fase da Lua, primeira cor do arco-íris, 

primeira nota musical”. (QUEIRÓS, 2004a, p. 20). E pelo fato de a mãe acompanhar o pai, que 

era caminhoneiro, o enunciador aproveita a primeira nota musical, acompanhado de um adágio 

popular e ludicamente afirma: “Era um dó ver minha mãe como cigana, sem eira nem beira, 

acompanhando o marido.” (QUEIRÓS, 2004a, p. 20). 

Mesmo lidando discursivamente com a dor, o texto não perde o encanto, associado 

ainda com o campo semântico da música, quando o enunciador fala da morte prematura da mãe, 

aos trinta e três anos:  

 

Ela estava com 33 anos, idade de Cristo quando foi crucificado. Lembro-me de que 

quando sua dor era maior que a cruz, ela se assentava na cama, entre lençóis e brancura, 

e se punha a cantar. A melodia invadia a casa, os cômodos, os quintais, os vizinhos. Sua 

voz afinada desafinava a nossa esperança. A música foi sua maneira de prolongar a 

partida. Não havia remédio maior que a canção para ultrapassar seu desespero. 

(QUEIRÓS, 2004a, p. 20). 
 

A expressão “dor maior” lembra dó maior, tom musical na sua forma mais natural. 

Há muitos jogos discursivos, como a afinação da voz e desafinação da esperança (medida por 

uma espécie de diapasão do existir), o prolongamento da partida pela música, que também tem 

seus prolongamentos no som, recurso chamado de fermata, como no excerto: “Lembro-me que 

quando sua dor era maior que a cruz, ela se assentava na cama, entre lençóis e brancura, e se 

punha a cantar. A melodia invadia a casa, os cômodos, os quintais, os vizinhos Sua voz afinada 

desafinava a nossa esperança. A música foi sua maneira de prolongar a partida.” (QUEIRÓS, 

2004a, p. 20-21).  

Assim, utilizando recursos discursivos, o enunciador vai apresentado os filhos do avô, 

através principalmente da metonímia, que explora relação de sentido entre os termos. A Tereza se 

casou com um caçador e foi do agrado do pai. Essa figurativização suscita o uso de um olho só, 

visto que a mira pressupõe apenas um olho aberto, como o enunciador reforça: “Fechava o olho 
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direito e mirava a presa com o esquerdo. [...] Meu avô aceitou o casamento com louvor. Deveria 

guardar a inveja e a vaidade de ter um genro que tinha como profissão usar apenas um dos 

olhos.” (QUEIRÓS, 2004a, p. 21) Mantendo o mesmo campo semântico, o enunciador afirma: 

“Do casamento nasceu uma manada de primos, e todos com apelido de animal [...]” (QUEIRÓS, 

2004a, p. 21). 

Diva, que namorava todos os rapazes da cidade, “Se dizia religiosa e durante o dia 

ajudava nos ofícios da igreja. Nas noites frequentava os velórios” (QUEIRÓS, 2004a, p. 23) e 

dizia a seu pai que sua vida terminaria num convento. Aqui também o enunciador se utiliza da 

ironia: “Só faltava decidir se seria Franciscana ou Carmelita descalça.” (QUEIRÓS, 2004a, p. 

20). Em seguida, o desfecho: “Um dia fugiu para Goiás, com um amor casado”. (QUEIRÓS, 

2004a, p. 23). Sobre seu destino, o narrador não sabe, mas supõe: “Devia morar numa fazenda e 

vencer os dias aguando os canteiros de saudades ou fazendo tachos de ‘amor-em-pedaços’”. 

(QUEIRÓS, 2004a, p. 23). As expressões: “canteiros de saudade” e “amor-em-pedaços” podem 

ser entendidos como metáforas. As metáforas são recursos bastante utilizados na constituição 

discursiva desse autor.  

O enunciador faz jogo discursivo, buscando sentidos a partir do nome da cidade do 

avô, “Bom Destino”, utilizando também metonímia: “A cidade do meu avô se chamava Bom 

Destino [...]. Dormia cedo e acordava com o canto dos galos. [...] O mundo devia se chamar Bom 

Destino. É um nome bonito para quem está aqui só de passagem.” (QUEIRÓS, 2004a, p. 25-26). 

Ainda sobre a cidade, outro jogo de sentido: “Em Bom Destino tinha um bicheiro que se chamava 

Cordeiro. Ele não era santo, mas muitos faziam uma fezinha.” (QUEIRÓS, 2004a, p. 26). 

A sinestesia também foi explorada para compor, com elegância discursiva, a 

narrativa, junto a outras figuras de linguagem que permeiam o texto. “Muitas vezes esse silêncio 

se misturava com o cheiro do alho que minha avó refogava para o arroz; possuía o aroma do café 

coado na hora; tinha o gosto dos sonhos que minha avó fritava e cobria com açúcar e canela”. 

(QUEIRÓS, 2004a, p.10). Há também paradoxos no texto O olho de vidro do meu avô, como o 

do silêncio: “Não há um só barulho que o silêncio não escute.”  (QUEIRÓS, 2004a, p. 10). 

No que se refere às repetições, aparece reiteradamente a expressão “por via das 

dúvidas”, muito utilizada popularmente, quando pretendemos mostrar cautela, prudência, 

prevenção: “Quando adoecia, minha mãe chamava o farmacêutico, por via das dúvidas. Mas, por 
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via das dúvidas, acendia uma vela. Por via das dúvidas escaldavam um chá. Por via das dúvidas 

mandavam benzer. E eu, por via das dúvidas, voltava a ter saúde.”  (QUEIRÓS, 2004a, p.9). 

Entre comparações, “O silêncio é essência” (QUEIRÓS, 2004a, p.6), metáforas, 

sinestesia e outros recursos poéticos, o texto vai se cadenciando e se mostrando para o leitor 

como uma viagem para dentro de si mesmo, nos lugares onde realidade e fantasia compõem o 

mesmo caminho. São signos poéticos que vão estruturando imagens, e a narrativa ganhando 

forma no imaginário. Assim é a prosa poética de Bartolomeu Campos de Queirós. 

Existem muitas formas de perceber o mundo. Os nossos sentidos vão captando o frio 

ou o calor, a maciez ou a aspereza, o doce ou o amargo, os odores agradáveis e desagradáveis e 

os sons. Mas é pela metáfora do olhar, tomando o olho de vidro como objeto mobilizador, que o 

mundo vai sendo visto pela infância pressuposta, através de um olhar inaugural, curioso, atento 

aos fenômenos que constituem a malha da vida, e, indagador, busca explicações fantásticas e 

maravilhosas do mundo e das coisas.  

De acordo com Alfredo Bosi “o ato de olhar significa um dirigir a mente para um ‘ato 

de intencionalidade’”.  (BOSI, 1988, p. 65). É exatamente o que faz esse actante olho de vidro, 

que, sem ver, vai guiar enunciador e enunciatário, dirigindo a imaginação para outras dimensões, 

para além do que é físico. A atenção do enunciatário, pelo pacto fiduciário, é voltada para esse 

elemento figurativo de interesse, que vai sendo o guia para outros actantes, espacialidade e 

temporalidade.  

E o olho actante vai tomando diferentes dimensões, levando o olhar da pressuposta 

infância para diversos lugares, reais e imaginários. Pelo olho de vidro, o enunciador-menino vai 

fazendo suposições. “Meu avô via a vida pela metade, eu cismava. (...), mas via a vida por 

inteiro, eu sabia.” (QUEIRÓS, 2004a, p.5). Ao levarmos em consideração o sentido direto, parece 

uma incoerência, mas o contexto em que esse parágrafo está inserido mostra a beleza da 

construção.  

Ter um olho de verdade e um olho de mentira (de vidro) justifica a aparente 

contradição. O olho de verdade não abarca o mundo de um só olhar, vê pela metade. Mas a 

sabedoria do avô e todas as suas outras formas de captar o mundo o faziam ver a vida inteira, 

visto que a compreensão que se tem do mundo não é concebida apenas pelo campo visual. Como 

o enunciador reforça, “o pensamento vê o mundo melhor que os olhos... Os olhos só acariciam as 

superfícies. Quem toca o bem dentro de nós é a imaginação”. (QUEIRÓS, 2004a, p.5).  
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O olho esquerdo era o olho de vidro, o que via o invisível, era o olhar que alcançava 

as lonjuras porque era o olho da imaginação. Pensando nessa perspectiva, o olho esquerdo era 

eufórico em relação ao enunciador, pois através dele o menino imaginava todos os mistérios e ia 

pensando nos segredos eternos. É possível olhar o olho de vidro, mostrado sob diferentes 

panoramas e ter sensações mistas, entre repulsa e atração, medo e proteção, entre o sentido e o 

intuído, a depender da condução do discurso. O objeto olho, destituído de metáforas, pode 

suscitar pavor, principalmente um olho estático, imóvel, que não acompanha o entorno, mas fixa-

se como se fosse obstinado em uma única direção. 

Mas na construção narrativa de sentido, embora haja momentos em que o olho se 

mostra grotesco, disfórico, em outros mostra-se vigilante, protetor, vendo para além de. É um 

olho de vidro, mas que se vivifica na imaginação da infância pressuposta, olhando para lugares 

onde o olho “de verdade” não alcançava: “[...] Imaginar que ele poderia estar lendo o que estava 

escrito dentro de mim, me afligia”. (QUEIRÓS, 2004a, p.5).  

O olho de vidro recobre figurativamente um actante, ou seja, “Um tipo de unidade 

sintática, de caráter propriamente formal, anteriormente a qualquer investimento semântico e/ou 

ideológico.” (GREIMAS; COURTÉS, 2016, p. 21). É por ele que conhecemos o seu dono, seu 

contexto e o mundo. É pelo olho que não vê, que o enunciatário vai vendo e compreendendo o 

que não pode ser visto, mas só intuído.  

E de olhar tão perplexamente esse olho, o enunciador conduz o enunciatário a outros 

olhares, não vistos necessariamente pelos olhos, mas pelas sensações, guiados por uma infância 

sem hora, pressuposta pelo discurso, com vimos anteriormente. E a cada olhar, novos horizontes 

vão se abrindo, sempre com surpresas insuspeitáveis. 

O enunciador mostra-se perseguido por essa possível ausência de olho: “A falta de 

olhos sempre me perseguiu. Tive um galo que se chamava Jeremias. Como meu avô, ele só via 

um lado do mundo.” (QUEIRÓS, 2004a, p.14). No entanto, a ausência de olhar nunca trouxe 

interferência no ver o mundo. Maurice Merleau-Ponty, em Fenomenologia da percepção, 

afirmou que: “O campo visual é este meio singular no qual as noções contraditórias se 

entrecruzam”. (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 27). E pela contradição entre o visto e o não visto, 

mas sugerido, a narrativa mostra os mundos exteriores e interiores, pelos sentidos que vão sendo 

construídos discursivamente.   
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E por fim, o olho é também o actante “que pode ser concebido como aquele que 

realiza ou que sofre o ato, independentemente de qualquer outra determinação.” (GREIMAS; 

COURTÉS, 2016, p. 20). É ele que parece conduzir o tempo, quando o enunciatário é informado 

sobre esse transcorrer, fora da narrativa, ao ver que aquele olho que “descansa” sobre um pires na 

mesa do narrador, foi transportado pressupostamente do tempo de infância para o tempo de 

“adultez”.  

 

4.2 Relações interdiscursivas a partir d’O olho de vidro do meu avô 

 

A língua como fenômeno discursivo é plurissignificativa e comporta as mais variadas 

formas. As manifestações discursivas são híbridas, estão povoadas de outras vozes, de outros 

textos que se intercruzam. E esses enunciados são produzidos a partir de outros discursos, 

mantendo uma inter-relação discursiva.  

No texto, O olho de vidro do meu avô, há uma rica inter-relação discursiva, a partir da 

própria figurativização do olho, que se relaciona, por exemplo, com ciclope, remetendo à 

Odisseia de Homero:  

 

Ele amava as histórias dos ciclopes. Antes do sono chegar, eu me assentava ao seu lado 

direito. Ele, amoroso, me falava desses seres imensos, que possuíam apenas um olho 

redondo no meio da testa. Alguns diziam, em poesia, que eram muito fortes [...]. Outros, 

que eles passeavam pelos campos pastoreando ovelhas com uma delicadeza maior que 

suas forças. Conduziam animais entre sons de flauta e cantigas de acordar. 
(QUEIRÓS, 2004a, p. 38). 
 

Há uma relação interdiscursiva também com piratas, associados a muitas histórias 

marítimas. Quando num carnaval a mãe do enunciador o fantasiou de pirata, ele afirmou: “Com 

um olho eu via o baile, as máscaras, os disfarces. Com o outro eu invadia caravelas, assaltava 

navios, vencia mares, me assustava com os tesouros.” (QUEIRÓS, 2004a, p. 11-12). 

Um texto vai sendo construído a partir de outros textos, orais ou escritos, sem perder 

a característica de originalidade, visto haver necessidades desse intercruzamento, tanto de 

linguagens, quanto de temáticas ou figuras, em que um discurso se apropria de outro discurso 

previamente manifesto, para prosseguir, legitimamente. A este diálogo entre textos, deu-se o 

nome de intertextualidade, sendo possível falar ainda de interdiscursividade e polifonia, termos 
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que se diferem uns dos outros, mas mantêm a característica comum de versarem sobre o 

dialogismo entre textos ou vozes discursivas.  

Há relações interdiscursivas do texto O olho de vidro do meu avô com os contos de 

fadas, em que aparecem bruxas que envenenam as coisas, como as maçãs, visto, por exemplo, na 

história de A Branca de Neve: “Nas histórias que me contavam havia sempre bruxas zarolhas. 

Com o olhar elas infernavam tudo. Viajavam pelo mundo envenenando caminhos, transformando 

o bem em mau, o direito em esquerdo, ratos em morcegos.” (QUEIRÓS, 2004a, p. 12). 

Entrecruzam o texto diferentes efeitos de linguagem, não verbais, como as músicas, e 

verbais, como os adágios populares. A ciranda é uma expressão cultural que pertence ao universo 

infantil, e o enunciador faz menção a essa brincadeira, quando vê uma formiga pequena 

passeando sobre o olho de vidro do avô, pelo que afirma: “É possível que ela tenha encontrado 

doçura naquele vidro liso e frio. Ela andava acompanhando o círculo da pupila como se brincasse 

de ciranda ou comesse um olho-de-sogra pelas beiradas.” (QUEIRÓS, 2004a, p. 18). 

Greimas afirma que o fenômeno da intertextualidade “implica, com efeito, a 

existência de semióticas (ou de ‘discursos’) autônomos no interior das quais se sucedem 

processos de construção, de reprodução ou de transformação de modelos, mais ou menos 

implícitos.” (GREIMAS; COURTÉS, 2016, p. 272). 

A expressão “intertextualidade” é considerada bakhtiniana e ganhou prestígio no 

mundo acadêmico, por ser muito utilizada em análises de obras literárias. Embora o termo não 

apareça expresso na produção de Bakhtin (BRAIT, 2010), sua obra tematiza a abordagem 

intertextual, voltada principalmente para questões de gêneros textuais. Foi Júlia Kristeva que 

assinalou a expressão, em 1967 (BRAIT, 2010), ao publicar estudos sobre as teorias bakhtinianas. 

A partir de então, a palavra passou a ser amplamente utilizada no meio acadêmico, recurso 

recorrente em análises literárias.  

De acordo com Faiclough (2001, p. 114), intertextualidade é “a propriedade que têm 

os textos de serem cheios de fragmentos de outros textos, que podem ser delimitados 

explicitamente ou mesclados e que o texto pode assimilar, contradizer, e ecoar ironicamente, e 

assim por diante”.   

Existem, no livro O olho do meu avô, fragmentos de outros textos, como os ditados 

populares. As expressões aparecem dentro de um contexto completamente apropriado, como olho 

gordo, olho de peixe-morto e olho por olho, dente por dente. Esse último remete à Lei de Talião, 
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que consistia na rigorosa reciprocidade do crime e da pena, ou seja, a retaliação. Essa lei, a mais 

antiga registrada na forma escrita, foi encontrada no código de Hamurábi, mil setecentos e oitenta 

a.C. A lei de Talião ficou comumente conhecida como olho por olho, dente por dente, e foi 

referenciada no Antigo Testamento como comportamento adotado para compensação de atos 

danosos. Já “olho gordo” tem como significado a inveja. 

Esses adágios aparecem na sequência, atribuindo sentido ao texto: “Não era um olhar 

ameaçador, de olho por olho e dente por dente. Se não parecia um olhar de peixe-morto, também 

deixava de ser um olho-gordo ou um olho raso d’água.” (QUEIRÓS, 2004a, p. 13-14). Como são 

expressões partilhadas coletivamente, o enunciador vai situando o enunciatário, jogando 

discursivamente com as palavras, visto que comungam com a mesma zona de interação, como 

afirma Maingueneau: “O pertencimento comum ao conjunto dos discursos constituintes apresenta 

assim a vantagem de estabelecer pontos, zonas de interpenetração.” (MAINGUENEAU, 2014, p. 

67). Por serem expressões populares, todos participam do conjunto do contexto discursivo.  

Os adágios populares também contribuem com uma ligação intimista entre 

enunciador e enunciatário, sempre bem conectadas com o discurso narrativo, como “cego é 

aquele que não quer ver. Ele via muito. Tudo no mundo é, em parte, uma verdade e, por outra 

parte, uma mentira.” (QUEIRÓS, 2004a, p. 7). Outro exemplo de adágio que atravessa o texto: 

“Ele jamais acreditou que, em terra de cego, quem tem um olho é rei” (QUEIRÓS, 2004a, p. 7). 

Tais construções enunciativas reforçam verdades do senso comum e estão sempre ligadas ao fio 

condutor da narrativa, que é o olho/olhar. 

Outra definição dada por Brait (2012, p. 165 apud FAICLOUGH, 2001, p. 114), diz 

que intertextualidade é “Qualquer referência ao outro, tomando como posição discursiva: 

paródias, alusões, estilizações, citações, ressonâncias, repetições, reproduções de modelos, de 

situações narrativas, de personagens, variantes linguísticas, lugares comuns, etc.”  

O texto em análise também dialoga com textos religiosos e crenças, como a 

hagiografia de santa Luzia, que consiste no relato descritivo da vida de alguma pessoa santificada 

pela igreja católica. Santa Luzia, nome relacionado à luz, é considerada a protetora dos olhos, em 

virtude de ter arrancado os próprios olhos, antes de ser morta por se recusar a casar. No livro O 

olho de vidro do meu avô, o enunciador dialoga com a hagiografia de santa Luzia:  

 

Havia no altar lateral uma imagem de Santa Luzia. Ela segurava um pratinho com dois 

olhos. Sempre achei que meu avô gostaria de roubar o olho esquerdo. Assim, passaria a 
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acreditar em milagre. Era uma Santa antiga, mas o olho direito é que estava solto no 

pires, e fácil de levar para casa. (QUEIRÓS, 2004a, p. 40). 
 

 

Partindo dos conceitos apresentados sobre intertextualidade, ao produzir um texto, o 

autor pode dialogar com outros anteriores, reconstruindo, ou tomando por base em diferentes 

perspectivas, mas é a maneira de se apropriar que vai caracterizá-lo como original e como 

produto de arte, do contrário, se configura como plágio. Para Foucault (1972, p. 98, apud 

Fairclough, 2001, p. 133), “não pode haver enunciado que de uma maneira ou de outra não 

reatualize outros”. Há uma inter-relação entre os textos, seja de forma explícita ou implícita, mas 

eles se dialogam em variados níveis. 

Há uma relação interdiscursiva entre a personagem Lavínia, avó do enunciador, e 

Penélope, da Odisseia de Homero. Ambas se perderam do esposo, esta, em virtude da guerra de 

Tróia e aquela porque ele deixou de amá-la. Esperando o amado, as duas teciam suas dores. 

Penélope era filha de Icarius, mãe de Telêmaco e esperou o esposo Ulisses por vinte anos. Sua 

dor era ter que casar com outro. Para isso, combinou com o pai que casaria quando terminasse 

uma colcha, a qual tecia durante o dia e desmanchava de noite. Lavínia esperava o amado voltar 

da casa da amante: 

 

Com agulha na mão ela bordava. Com um dedal de prata protegia os dedos. O sangue 

mancharia as flores. Tecia em cores suas dores. Não perdia o sorriso de quem sabia ter 

passado sua vez. Meu avô apontava no fim da rua. Ela dobrava o bordado, mesmo 

parando no meio das pétalas. (QUEIRÓS, 2004a, p. 33). 
 

No entanto, houve um dia em que ele não veio. Não viria mais. E Lavínia continuava 

bordando as suas dores: “Em cada ponto amarrava uma disfarçada melancolia. Eram pontos de 

cruz, ponto-atrás, ponto cadeia.” (QUEIRÓS, 2004a, p. 42). Nota-se que os tipos de pontos 

utilizados como recurso discursivo reforçam a dor da personagem, em disjunção com o amor e 

em conjunção com o sofrimento. 

  

 

4.3 Categorias semióticas convocadas para o exame do texto O olho de vidro do meu avô  
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Para a compreensão de qualquer discurso, Greimas propôs um esquema analítico, 

chamado de percurso gerativo de sentido, constituído de três etapas: nível fundamental, nível 

narrativo e nível discursivo, que se inter-relacionam.  

Cada nível se subdivide em sintaxe e semântica, como visualização abaixo, em figura 

de nossa autoria: 

 

 

De acordo com Diana Luz Pessoa de Barros (2005), o nível mais simples e abstrato é 

o das estruturas fundamentais, que diz respeito às oposições semânticas mínimas; o segundo 

patamar do percurso gerativo de sentido é o nível narrativo, instância da organização narrativa 

sob o ponto de vista de um sujeito em sua relação juntiva com um objeto de valor; e a terceira 

etapa é o nível do discurso, onde a narrativa é assumida pelo sujeito da enunciação que, segundo 

Fiorin, é “o ato de produção do discurso, é uma instância pressuposta pelo enunciado (produto da 

enunciação). Ao realizar-se, ela deixa marcas no discurso que constrói.” (FIORIN, 2016a, p. 55). 

Vale ressaltar que cada um dos níveis tem uma sintaxe, que diz respeito às concernentes relações, 
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e uma semântica, que são os investimentos de sentido atribuídos aos elementos estruturais 

colocados em articulação.  

O discurso é elaborado a partir das diferentes formas de projeção da enunciação. “O 

sujeito da enunciação faz uma série de opções para projetar o discurso, tendo em vista os efeitos 

de sentido que deseja produzir”. (BARROS, 2005, p. 54). Assim, a enunciação é responsável por 

fazer a mediação entre as estruturas narrativas e discursivas.  

É pela enunciação que se instaura o sujeito (FIORIN, 2016) e a partir dele se 

inscrevem as relações espaço-temporais. Pessoa, espaço e tempo são instaurados a partir de 

mecanismos chamados de debreagem e embreagem, que podem ser actanciais, espaciais e 

temporais.   

Como se vê, a temporalidade é inerente ao discurso em geral, mas sua figuratividade 

é mais acentuada nos discursos narrativos. Considerando a maneira como a narrativa se estrutura, 

vamos compreendendo o tempo em que está inserida. No livro O olho de vidro do meu avô, o 

tempo varia entre o passado e o presente, o “eu” transita em diferentes temporalidades, como 

neste exemplo: “Eu era curioso e guardava cada minúcia na memória. Coisas no princípio 

confusas, eu só vim costurar depois”. (QUEIRÓS, 2004a, p. 17). Neste excerto, é possível 

perceber que o tempo presente são lembranças de acontecimentos do passado, visto que espaço e 

tempo dependem do “eu” que se enuncia, ou seja, entrecruzam-se o tempo da enunciação, 

momento em que se conta a história, com o tempo do enunciado, momento em que se 

desenvolvem as ações relatadas. 

Numa tensão entre o ato de narrar e aquilo que é narrado, o simulacro do tempo da 

narração (agora) não coincide com o do tempo da narrativa (então). No caso em estudo, a 

narrativa remonta a acontecimentos da infância do narrador. E o momento da narração é o 

presente (eu, aqui, “agora”): “Mas para mim, depois de passar de mão em mão, restou seu olho de 

vidro, agora sobre minha mesa, dormindo num pires.” (QUEIRÓS, 2004a, p. 46).  

No entanto, mesmo que haja um localizador de tempo (agora), a dêixis temporal não 

segue necessariamente um roteiro cronológico. O leitor percebe que o tempo transcorre a partir 

de acontecimentos dentro da própria narrativa. Narra-se a partir de um tempo dito psicológico, 

que o leitor consegue apreender no discurso. Segundo Culler, “a narração pode ocorrer depois 

dos acontecimentos finais da narrativa, à medida que o narrador olha em retrospecto para a 

sequência inteira.”  (CULLER, 1999, p. 88). 
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E na obra O olho de vidro do meu avô, o enunciador parte de suas lembranças para 

narrar, embora, por vezes, o discurso pareça no tempo presente e na voz da criança, como se tudo 

estivesse sendo construído naquele momento. Semioticamente falando, “O aqui é o espaço do eu 

e o presente é o tempo em que coincidem o momento do evento descrito e o ato de enunciação 

que o descreve.” (FIORIN, 2016b, p. 36).  

Há, no decorrer de toda a narrativa mencionada, esse lugar comum, essa voz que fala 

por dois sujeitos ao mesmo tempo, ora se sobressaindo a criança, ora o adulto, enquanto 

enunciador. O actante “eu” realiza a enunciação tomando o espaço “aqui”, variando entre o 

“agora” e o “alhures”, de forma que a temporalidade que vai se instaurando na narrativa faz 

oscilar a actorialização numa dialética temporal.   

Os trechos a seguir mostram o narrador entre um mundo e outro, na infância enquanto 

lugar do agora, e na infância como passado: “eu não gosto dos crepúsculos ou das madrugadas. 

São momentos indecisos e fáceis de trazer tristeza. Na madrugada sinto como se a noite tivesse 

preguiça de nos deixar e o dia, preguiça de começar, e eu, com medo de crescer” (QUEIRÓS, 

2004a, p. 29). Nota-se que aqui o narrador simula uma criança, com medo do inevitável, 

convivendo com dilemas existenciais. A debreagem realizada é a enunciativa, “aquela em que se 

instalam no enunciado os actantes da enunciação (eu/tu), o espaço da enunciação (aqui) e o 

tempo da enunciação (agora).” (FIORIN, 2016b, p. 38).  

 No entanto, a partir de observações que o enunciador faz da natureza, que expressa 

seus sentimentos e sensações provocadas por fenômenos naturais como a presença da madrugada, 

realizando associações com seus medos, como o de crescer, visto que crescer implica integrar-se 

ao mundo dos adultos, contraindo obrigações e responsabilidades, nota-se que o narrador assume 

o simulacro adulto, em virtude da maturidade de fazer conjecturas a respeito de um contexto do 

qual apenas os adultos têm domínio.  

Observando o excerto “Naquele tempo eu não sabia nem frear meus pensamentos” 

(QUEIRÓS, 2004a, p. 28), nota-se que é o adulto que fala. A expressão “Naquele tempo”, 

locução adverbial enunciativa de tempo, já evoca um tempo decorrido. E se o narrador agora 

alega que na época não sabia nem frear os pensamentos, denota que hoje, sendo adulto, já o 

consegue, pois a vida adulta impõe limites.  

Sobre a construção de sentido dessa dinâmica temporal, Fiorin afirmou que: 
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Os valores temporais é que constituem, de fato, o tempo, que é a categoria pela qual se 

indica se um acontecimento é concomitante, anterior ou posterior em relação a um 

momento de referência presente, pretérito ou futuro, ordenado em relação ao momento 

da enunciação. (FIORIN, 2016a, p. 61). 
 

  

No livro O olho de vidro do meu avô, o autor Bartolomeu Campos de Queirós 

apresenta imediatamente as percepções do mundo sob o olhar da criança. Mas, como vimos, aos 

poucos vão surgindo fios narrativos nos quais é possível ver que é um adulto que fala, a partir de 

suas lembranças, ou seja, acaba transparecendo uma isotopia da memória. Isso fica claro quando, 

ao finalizar a narrativa, o narrador menciona a partida de seu avô e de sua herança:  

 

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

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

todo o silêncio do mundo. Mas para mim, depois de passar de mão em mão, restou seu 

olho de vidro, agora sobre a minha mesa, dormindo num pires” (QUEIRÓS, 2004a, p. 

46).  
 

Alguns aspectos isotópicos nos conduzem à instância enunciativa de quem fala, ou 

seja, à identificação do narrador. A expressão “sobre a minha mesa” explicita a condição adulta, 

quando somos senhores de nós mesmos e detentores de bens, como uma mesa, por exemplo. A 

mencionada mesa também marca semanticamente o campo de presença daquele que assume o 

fazer narrativo, o qual é compartilhado com o narratário na construção de um efeito de sentido 

memorialístico.  

No discurso, combinaram-se duas perspectivas, entre o que sabia e sentia na época da 

infância: “quase sempre eu sentia que o olho de vidro do meu avô queria enxergar” e o que 

compreende e sente hoje: “coisas no princípio confusas, eu só vim costurar mais tarde” 

(QUEIRÓS, 2004a, p. 12 e 17, respectivamente).  

No entanto, em muitos momentos ele opta por transformar as lembranças do que 

sentiu, como sensações presentificadas, por falas da infância, como se o tempo fosse o de agora, 

trazendo-o para o seu campo de presença: “o lenço ampara as lágrimas de quem não gosta de 

rosto temperado. É bom sentir as lágrimas rolando pelo rosto como um rio quente.” (QUEIRÓS, 

2004a, p.16). Como afirmou Fiorin, “o narrador pode criar uma narração em que haja uma 

concomitância entre o tempo da narração e o dos acontecimentos narrados, para simular que eles 

acontecem no mesmo momento em que estão sendo contados.” (FIORIN, 2016a, p. 63).  Em O 
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olho de vidro do meu avô, o autor usa essa estratégia e, em algumas passagens, provoca esse 

entendimento, pela simulação discursiva.  

São lugares que vão sendo costurados harmoniosamente pela narrativa, onde o 

discurso projeta a enunciação em diferentes tempos, de forma tênue, criando ilusões em que o 

ontem e o hoje se confundem, como já exemplificado. A narrativa não é linear, vai circulando 

conforme o resgate da memória, conduzindo a diferentes episódios, para um tempo onde não há 

relógio como marcador.  

Abordando esse tempo linguístico da narrativa, é oportuno mencionar Benveniste, 

quando este mostra as oposições temporais, ao afirmar que o presente constitui  

 

[…] a linha de separação entre dois outros momentos engendrados por ele e que são 

igualmente inerentes ao exercício da fala: o momento em que o acontecimento não é 

mais contemporâneo do discurso, deixa de ser presente e deve ser evocado pela 

memória, e o momento em que o acontecimento não é ainda presente, virá a sê-lo e se 

manifesta em prospecção. (BENVENISTE, 1989, p. 75).  
 

Na narrativa em análise, o acontecimento não é contemporâneo do discurso, sendo 

evocado pela memória do narrador. Ao mesmo tempo, há eventos que parecem vir a ser. Dessa 

forma, o tempo vai sendo fixado, a partir do presente “eu”, que de acordo com Benveniste é 

responsável por conduzir os deslocamentos “para trás e para frente, porque o homem vai ao 

encontro do tempo ou o tempo ao encontre dele, segundo a imagem que anima nossa 

representação.” (BENVENISTE, 1989, p. 75).  

As categorias de pessoa, espaço e tempo estão interligadas e, sob esse 

enquadramento, vai sendo constituindo o discurso mediante a enunciação. As relações espaço-

temporais comportam o todo numa organicidade integral do mundo. Nesse espaço-tempo 

circulam as personagens, figurando os enredos, criando a história a partir da interligação dos 

elementos constituintes da narrativa. 

Discursivamente, as angústias de um adulto e encantos de uma criança diante do 

mundo vão permeando a narrativa O olho de vidro do meu avô, entrelaçadas por lugares que nos 

habitam memorialmente e tempos não cronológicos, mas que dão sinal de passagem, a partir dos 

efeitos de sentido do discurso.  

 

4.4 O percurso gerativo de sentido aplicado em O olho de vidro do meu avô 
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Como exposto anteriormente, o percurso gerativo de sentido é constituído de três 

níveis ou patamares: estruturas fundamentais, narrativas e discursivas, que formam o simulacro 

metodológico das abstrações que o leitor faz, ao ler determinado texto. (FIORIN, 2016a). No 

entanto, essas estruturas não são indissociáveis entre si, já que um nível pressupõe o outro.  

No dicionário de semiótica, o percurso gerativo do sentido é apresentado como:  

 

[...] a economia geral de uma teoria semiótica [...], a disposição de seus componentes uns 

com relação aos outros, e isto na perspectiva da geração, isto é, postulando que, podendo 

todo objeto semiótico ser definido segundo o modo de sua produção, os componentes 

que intervêm nesse processo se articulam uns com os outros de acordo com um 

“percurso” que vai do mais simples ao mais complexo, do mais abstrato ao mais 

concreto. (GREIMAS; COURTÉS, 2016, 232).  
 

No percurso gerativo de sentido, o nível mais abstrato, ou seja, o das estruturas 

fundamentais, pressupõe oposições semânticas, “a partir das quais se constrói o sentido do texto” 

(BARROS, 2005, p. 14). Reforçando essa premissa e ampliando a compreensão de que, mesmo 

opostas, estas mantêm-se relacionadas pela identidade, Fiorin (2016a) afirma que a significação 

se constrói sobre a diferença, mas esta se ergue sobre a identidade, a exemplo da dicotomia vida 

versus morte, que a um tempo se ligam e se opõem semanticamente. Vistos como categorias 

semânticas componentes de uma estrutura, o termo “vida” só faz sentido porque se estabelece 

como negação do termo “morte” e vice-versa. Enfim, “o sentido nasce da descontinuidade, da 

ruptura, da percepção da diferença.” (BARROS, 1988, p. 17).  

No texto O olho de vidro do meu avô, existem alguns pares semânticos que ascendem 

ao plano discursivo e se projetam como isotopias temático-figurativas que recobrem o texto como 

um todo, conferindo-lhe sentido. Um exemplo é a oposição visão versus cegueira: “Era de vidro o 

seu olho esquerdo. De vidro azul-claro e parecia envernizado por uma eterna noite. Meu avó via a 

vida pela metade, eu cismava, sem fazer meias perguntas.” (QUEIRÓS, 2004a, p. 5).  

Da oposição semântica visão versus cegueira, decorre outra, semanticamente 

homóloga, como claridade/escuridão: “Vivendo entre o claro e o escuro, ela entregava tudo na 

mão do Senhor.” (QUEIRÓS, 2004a, p. 5). É também possível perceber outras polaridades, como 

dia/noite, que remetem, no nível fundamental ao par vida/morte, considerado como universal 

semântico (GREIMAS; COURTÉS, 2016, p. 520), tal é sua reiteração como matriz semântica dos 

mais diversos discursos.  
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Partindo dos pares opostos apresentados, nota-se que a eles se associam valores 

positivos e negativos, que a Semiótica concebe como eufóricos e disfóricos, respectivamente. 

Assim, visão, claridade, dia e vida podem ser associados à euforia, dependendo da conotação 

sugerida nas relações de sentido estabelecidas no texto. Nada obriga, entretanto, que uma figura 

representada pela noite ou mesmo a cegueira receba investimento disfórico.  

No trecho acima citado, “Vivendo entre o claro e o escuro”, o escuro está em disforia, 

se considerada a avó, que configura o actante sujeito em disjunção com o amor do marido. Viver 

no escuro pressupõe não enxergar bem o mundo, possibilidade de tropeçar, errar, não ver a 

verdade. Por isso, “ela entregava tudo na mão do Senhor”, o que configura o papel actancial do 

adjuvante, considerados os valores isotópicos da religião.  

Embora o olho esquerdo, que era de vidro, assuma em algumas situações valor 

eufórico, ele é comumente associado à disforia, como no exemplo: “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, 2004a, p. 8). No interior do discurso o enunciador mantém as oposições 

direito/esquerdo, lua/sol, luz/escuro, futuro/passado e meio-dia/meia-noite, atribuindo valor 

eufórico para tudo que se relacionava ao olho direito e valor negativo ao que se referia ao olho 

esquerdo, que na linha seguinte ele afirma: “Um olho é do amor e o outro é do desamor.” 

(QUEIRÓS, 2004a, p. 8).   

A actante avó Lavínia está em disforia com o amor do avô, ou seja, em disjunção, 

visto que, segundo o enunciador-neto, ela morava em seu olho esquerdo, o olho que não 

enxergava. “Minha avó, que morava em seu olho esquerdo, se chamava Lavínia. Mulher alva 

como as nuvens, macia como as nuvens, leve como as nuvens e com cheiro de alfazema. Seu 

ofício maior consistia em lavar os ternos de linho branco do esposo, que só a enxergava com o 

olho de São Paulo.” (QUEIRÓS, 2004a, p. 32). O enunciador a descreve segundo sua visão 

positiva, como branca, macia e cheirosa, utilizando metáforas. No entanto, reforça que essas 

qualidades o avô não enxergava, ou seja, a via pelo olho cego, o olho de São Paulo, incapaz de 

ver suas virtudes, mesmo que ela se dedicasse à tarefa de cuidar dele. 

O enunciador diz que o avô “via a vida pela metade”, ou seja, propõe-se uma 

figuratividade baseada na oposição totalidade/parcialidade, relacionada à vida dupla do avô, que 

não poderia estar integralmente em conjunção com a esposa e com a amante. Evitando a sanção 

social, o avô recorre ao disfarce, assim metaforizado: “Um olho era de mentira e o outro de 
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verdade.” (QUEIRÓS, 2004a, p. 7). Se um olho era “de mentira”, então, segundo o quadrado 

veridictório de Greimas (GREIMAS; COURTÉS, 2016, p. 532), está no eixo da negação do ser e 

afirmação do parecer. Se o outro era “de verdade”, segundo as mesmas modalidades 

veridictórias, este não só parece como de fato é.  

Partindo da oposição inicial, visão versus cegueira, apreendem-se outras como: 

superfície/profundidade: “com um olho você vê o raso e com o outro mergulha o fundo.” 

(QUEIRÓS, 2004a, p. 12). Seguem outros pares: artificial/natural, bem/mal, solidão/companhia, 

medo/coragem, verdade/mentira e realidade/fantasia. No trecho: “O que seu olho de vidro não 

via, ele fantasiava. E inventava bonito” (QUEIRÓS, 2004a, p. 6), temos a realidade, 

figurativizada pelo olho que enxergava, e a fantasia, representada pelo olho de vidro. Nesse caso, 

a cegueira ganha valor eufórico, visto que significa a capacidade de sonhar, representando uma 

sanção positiva da parte do narrador (mas não da avó ou das convenções sociais, por exemplo): 

“Mas meu avô só devia ver o mundo inteiro quando sonhava. Para sonhar não se precisa de 

olhos.” (QUEIRÓS, 2004a, p. 26).   

Figurativizada pelo olho de vidro, surge também a oposição quente/frio: “É que ele 

tinha um olhar frio e outro quente. [...] Com olho frio a gente vê assombração e com olho quente 

só o que nos assombra”. (QUEIRÓS, 2004a, p. 37). Neste caso, o olhar frio é disfórico, por trazer 

conotação de medo, de pavor, enquanto o olho quente é eufórico, associado à verdade. Percebe-se 

aí a disjunção do narrador com o saber relativo ao avô. Curiosamente, o mistério que o assunta é 

sincrético com mistério que o instiga a buscá-lo mediante o fazer memorialístico.  

Nos universais semânticos, surge também a oposição terra/mar: “Nunca soube se meu 

avô conhecia o mar. Sua cidade ficava bem no meio das minas. Sei que morava entre um mar de 

montanhas, um mar de filhos, um mar de paixão e um mar de dúvidas.” (QUEIRÓS, 2004a, p. 6).  

A narrativa em análise traz, no nível discursivo, muitas oposições semânticas, 

expressas por figuras como frio/calor: “de um lado ele sentia frio, do outro sentia calor” 

(QUEIRÓS, 2004a, p. 8); amor/desamor: “Um olho é do amor e o outro é do desamor” 

(QUEIRÓS, 2004a, p. 8); céu/ inferno: “Mas eu não conhecia a alma. Se fosse boa ia morar no 

céu. Se fosse má estaria, para sempre, no caldeirão do inferno.” (QUEIRÓS, 2004a, p. 8); e 

outras, como passado/futuro, anjo/demônio e alma/corpo, a exemplo de “Um olho que era e não 

era.” (QUEIRÓS, 2004a, p. 13). Através dessas isotopias temático-figurativas vão-se 

constituindo, entrelaçando-se com os mais diversos efeitos polissêmicos, porém todos coerentes 
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com as oposições mais abstratas, que têm lugar no nível fundamental do percurso gerativo do 

mentido, como a já mencionada vida/morte.   

Fiorin (2016a, p. 27) afirma que “O texto constrói-se, pois, sobre a oposição 

semântica [...], que é característica do nível das estruturas fundamentais, presentes em todo texto, 

configurando o sentido.” E ainda ressalta que “A semântica e a sintaxe do nível fundamental 

representam a instância inicial do percurso gerativo e procuram explicar os níveis mais abstratos 

da produção, do funcionamento e da interpretação do discurso.” (FIORIN, 2016a, p. 24).  

O segundo patamar do percurso gerativo de sentido é o narrativo, onde ocorre a 

narratividade, definida por Fiorin (2004a, p. 27) como “uma transformação situada entre dois 

estados sucessivos e diferentes”. Assim, entre o estado inicial, a transformação e o estado final, 

ocorre uma narrativa mínima. É no nível narrativo que se instauram os valores dos objetos. 

Objetos modais são o querer, dever, saber e poder, necessários para a obtenção de outro objeto, 

que é a realização da performance; o objeto de valor é aquele em que o sujeito entra em 

conjunção ou disjunção (FIORIN, 2016). Ambos são posições presentes na sequência narrativa.   

 

Numa narrativa, aparecem dois tipos de objetos: objetos modais e objetos de valor. Os 

primeiros são o querer, o dever, o saber e o poder fazer, são aqueles elementos cuja 

aquisição é necessária para realizar a performance principal. Os segundos são os objetos 

com que se entre em conjunção ou disjunção na performance principal [...]. O objeto 

modal é aquele necessário para se obter outro objeto. O objeto-valor é aquele cuja 

obtenção é o fim último de um sujeito (FIORIN, 2016a, p. 36 -37).  
 

Assim, a mudança de estado configura-se a partir de relações de junção dos 

enunciados de estado e de fazer (FIORIN, 2016). Os enunciados de estado são entendidos “como 

os que estabelecem uma relação de junção (disjunção ou conjunção) entre um sujeito e um 

objeto” (FIORIN, 2016a, p. 28). Os enunciados de fazer são os que apresentam as transformações 

ocorridas de um estado a outro.  

Na dinâmica de análise Semiótica a partir do percurso gerativo de sentido, o nível 

narrativo procura o sentido do texto no plano da narratividade, onde se inscreve um “programa 

narrativo” que, no padrão canônico, é composto das seguintes fases: manipulação, competência, 

performance e sanção (FIORIN, 2016).  

Para Bertrand,  
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A dimensão narrativa consiste em desnudar as estruturas organizadoras de nossa intuição 

narrativa, transformada pela linguagem que são atores, sujeitos de desejo ou medo, 

adquirindo competências, agindo, lutando, fracassando ou obtendo vitórias. 

Organizações predicativas de um tipo peculiar subtendem-lhes os percursos: as 

estruturas actanciais se definem por uma composição modal (querer, dever, saber, poder, 

ser ou fazer) que comanda a transformação da relação de um sujeito com objetos de 

valor e com outros sujeitos na mesma cena narrativa. (BERTRAND, 2003, p. 27). 
 

No livro O olho de vidro do meu avô, o destinador-manipulador era o avô, através do 

actante figurativizado metonimicamente pelo olho de vidro: “Meu avô me reduzia, me fazia 

solitário. Eu me sentia único, órfão, sem portas para saídas.” (QUEIRÓS, 2004a, p. 7). Ele, o 

neto-destinatário, está em disjunção com o objeto valor, o olho de vidro, que representava o 

silêncio do avô, o seu mistério. O avô era um enigma para o neto. Para entrar em conjunção com 

esse objeto-valor olho, ele precisa desenvolver a competência de compreender o avô, conseguir 

tocá-lo de algum modo e ter o seu carinho: “Eu buscava adivinhar as terras que meu avô 

desvendava, as mãos que ele apertava, os oceanos que atravessava, o coração em que se deitava.” 

(QUEIRÓS, 2004a, p. 11). O destinatário procurava um “poder fazer” para elucidar os mistérios 

que rondavam o avô, representado pelo olho de vidro: “O que me preocupava era o olhar de meu 

avô”. (QUEIRÓS, 2004a, p. 27). 

Segundo Fiorin (2016), na fase da competência, o sujeito, dotado de um “saber” e um 

“poder” fazer, vai tentar realizar a transformação central da narrativa. No texto em análise, o 

sujeito-destinatário encontra obstáculos para desenvolver a competência: “Mas todo o meu 

esforço se tornava pequeno diante de tanto segredo e suspiro.” (QUEIRÓS, 2004a, p. 11).  

A manipulação ocorre quando um sujeito age sobre outro para levá-lo a querer e/ou 

dever fazer alguma coisa. No caso do texto em análise, o destinatário usa a estratégia da sedução, 

traduzida em mudo afeto, visto que por palavras não conseguia tocar o avô: “Então meu carinho 

abraçava meu avô sem necessitar de mão.” (QUEIRÓS, 2004a, p. 11).  

Posteriormente, ocorre a performance, que é “a fase em que se dá a transformação 

(mudança de um estado a outro) central da narrativa” (FIORIN, 2016a, p. 31). Em O olho de 

vidro do meu avô, a “performance” e a “sanção”, que é a constatação da transformação, ocorrem 

simultaneamente. De acordo com Barros (2005): 

 

Na interpretação, o destinador julga o sujeito, pela verificação de suas ações e dos 

valores com que se relaciona. Essa operação cognitiva de leitura, ou melhor, de 

reconhecimento do sujeito, consiste na interpretação veridictória dos estados resultantes 

do fazer do sujeito. Os estados são, dessa forma, definidos como verdadeiros (que 
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parecem e são) ou falsos (que não parecem e não são) ou mentirosos (que parecem, mas 

não são) ou secretos (que não parecem, mas são), e o destinador-julgador verifica a 

conformidade ou não da conduta do sujeito com o sistema de valores que representa e 

com os valores do contrato inicial estabelecido com o destinador-manipulador. 

(BARROS, 2005, p. 35). 
 

 

A sanção percebida é o carinho em forma de prece, do sujeito-destinador avô para 

com o sujeito-destinatário neto: “Não pensava em invadir seu destino nem destrancar seu 

coração. Percebendo minha cumplicidade, ele se aproximava de mim e passava a mão em minha 

cabeça, como se benzendo ou abençoando meus pensamentos.” (QUEIRÓS, 2004a, p. 31).  

A última etapa do percurso gerativo de sentido é o nível discursivo, por sua vez 

regido pelas estruturas narrativas. É nas estruturas discursivas que se concretizam os outros 

níveis, através de temas e figuras, constituindo-se a semântica discursiva. Também nesse nível, 

pela sintaxe discursiva, manifestam-se as categorias de pessoa, tempo e lugar, pelas estratégias de 

debreagens e embreagens, responsáveis por produzir instâncias de verdade, 

subjetividade/objetividade, generalizações, aproximações e outros efeitos decorrentes na 

instauração do eu, aqui, agora (debreagem enunciativa) ou o tu, alhures, então (debreagem 

enunciva) (FIORIN, 2016). Ainda segundo Fiorin (2016), essas marcas da enunciação 

configuram os procedimentos de discursivização: actorialização, espacialização e temporalização, 

correspondentes a pessoa, espaço e tempo, respectivamente.  

No texto, O olho de vidro do meu avô, como vimos anteriormente, o actante do nível 

narrativo é convertido, por figurativização, no olho de vidro, que atravessa toda a narrativa pela 

isotopia termático-figurativa, suscitando suspeitas e mobilizando querer/poder/fazer 

interpretativo do enunciatário. Com predomínio de embreagens enunciativas, o eu narrador 

instala-se em diferentes temporalidades, pelos efeitos de sentido da memória, criando 

concomitância entre o tempo da narração e dos acontecimentos, como vimos anteriormente.  

As estruturas discursivas são, segundo Barros (2005), o lugar primordial onde a 

enunciação se revela, onde, portanto, os valores sobre os quais se ancoram o texto, se 

manifestam. É também na instância discursiva que se manifestam as relações entre enunciador e 

enunciatário, através de recursos linguísticos como as figuras de linguagem e figuras de 

pensamentos, isotopias, relações interdiscursivas e recursos discursivos.  

No âmbito da semântica discursiva, temos a tematização e a figurativização, 

elementos linguísticos importantes na constituição de sentido. Fiorin (2016a, p. 91) define figura 
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como “o termo que remete a algo existente no mundo natural: árvore, vagalume, sol, correr, 

brincar, vermelho, quente, etc.”. Para esse estudioso, a figura cria um efeito de verdade, ou seja, 

um simulacro da realidade, ao remeter a figuras que existem no mundo real/natural. Assim, os 

discursos figurativos se ocupam de descrever e representar a pressuposta realidade.   

Segundo Bertrand (2003),  

 

Essa dimensão figurativa da significação, a mais superficial e rica, a do imediato acesso 

a sentido, é tecida no texto por isotopias semânticas, e recobre toda sua variedade 

cintilante de imagens as outras dimensões, mais abstratas e profundas. Ela dá ao leitor, 

assim como ao espectador de um quadro ou de um filme, o mundo a ver, a sentir, 

experimentar. (BERTRAND, 2003, p. 29). 
 

 

Enquanto a figura representa, simulando a realidade, o tema tem papel interpretativo 

e predicativo. Tema é definido por Fiorin (2016, p. 91), como “um investimento semântico, de 

natureza puramente conceptual, que não remete ao mundo natural. Temas são categorias que 

organizam, categorizam, ordenam os elementos do mundo natural: elegância, vergonha, 

raciocinar, calculista, orgulhoso, etc.”. Assim, a figura representa e o tema explica.  

O livro O olho de vidro do meu avô traz, a partir do título, uma figura, o olho, 

presentificado em toda a narrativa: “Quase sempre eu sentia que o olho de vidro do meu avô 

queria enxergar.” (QUEIRÓS, 2004a, p. 12). A partir dessa figura, outras se agregam, como 

pirata e ciclope: “Um dia eu virei meu avô. Minha mãe me vestiu de pirata.” (QUEIRÓS, 2004a, 

p. 11); “Ele amava as histórias dos ciclopes”. (QUEIRÓS, 2004a, p. 38). As duas 

figurativizações, pirata e ciclope, estão no imaginário do leitor, o que confere à narrativa um 

caráter de verdade. Mesmo que ciclope pertença à mitologia, os mitos fazem parte do contexto de 

verdade, são, portanto, possíveis de serem tematizados e explicados.  

Fiorin (2016a, p. 92) explica que, “Quando tomamos um texto figurativo, precisamos 

descobrir o tema subjacente às figuras, pois para que estas tenham sentido precisam ser a 

concretização de um tema, que, por sua vez, é o revestimento de um esquema narrativo.” Dessa 

forma, retomando os exemplos figurativos de pirata e ciclopes, o primeiro tematiza um homem 

aventureiro que viaja pelos mares, assaltando navios. Nesse contexto narrativo, o que interessa é 

a caracterização desse homem, principalmente o fato de andar com um tapa-olho, vendo o mundo 

por um olho só, que era o caso do avô e do neto fantasiado.  
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No caso do ciclope, remete a um mito grego, apresentado na Odisseia, epopeia 

atribuída a Homero e tematiza um monstro com apenas um olho na testa, filho de Poseidon e 

responsável por atrasar a volta de Ulisses a Ítaca. Esse gigante de um olho só também está 

incluído na mitologia brasileira da região Amazônica, onde recebe o nome de Mapinguari. A 

história dos ciclopes dialoga com a condição do avô, possuidor de um só olho que enxergava.  

Bertrand (2003, p. 213) afirma que a tematização implica em “dotar uma sequência 

figurativa de significações mais abstratas que têm por função alicerçar os seus elementos e uni-

los, indicar sua orientação e finalidade, ou inseri-los num campo de valores cognitivos ou 

passionais.” Assim, para que o figurativo tenha sentido, precisa estar vinculado a um tema.   

Segundo Fiorin (2016a, p. 94), “O nível temático dá sentido ao figurativo e o nível 

narrativo ilumina o temático. A tematização pode ser manifestada diretamente, sem a cobertura 

figurativa”. Como exemplo, podemos citar o trecho: “A verdade não permite perguntas. A 

verdade é uma resposta quase falsa. A verdade invade.” (QUEIRÓS, 2004a, p. 9).  

Para Fiorin (2016a, p.94), enquanto o tema pode se manifestar sem a figura, não 

acontece o mesmo com a figura em relação ao tema, visto que “não há texto figurativo que não 

tenha um nível temático subjacente, pois este é um patamar de concretização do sentido anterior à 

figurativização”. Como vimos, tema e figura vão imprimindo sentido ao texto. Nesse sentido, 

Bertrand defende que: 

 

[...] sob o figurativo está, portanto, o crer; existe um “contrato de veridicção”, uma 

relação fiduciária de confiança e de crença entre os parceiros da comunicação, que 

especifica as condições da correspondência, um crer partilhável e partilhado no interior 

das comunidades linguísticas e culturais, que determina a habilitação dos valores 

figurativos e enuncia seu modo de circulação e validade. É esse contrato que tematiza a 

figuratividade do discurso e engendra diferentes regimes de persuasão e de adesão: o 

verossímil e a ficção, o real e o fantástico, o representável e o absurdo. (BERTRAND, 

2003, p. 405-406).  
 

Para que os valores figurativos se instituam e façam sentido, é necessária a 

modalidade do crer, ou seja, esse contrato fiduciário entre enunciador e enunciatário, pelo qual a 

dimensão figurativa ganha habilitação através da adesão do enunciatário, ocorrendo, assim, a 

interação leitor-texto.   

Na narrativa em análise, o olho de vidro, enquanto figura, suscita muitos temas, como 

escuridão, medo, crenças, paixão, eternidade e tantos outros que são desdobrados na enunciação. 

Como disse Fiorin (2016a, p. 95), “as mesmas figuras podem manifestar temas diferentes”.   
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Para explicar percurso figurativo e percurso temático, Fiorin (2016) utilizou uma 

análise de lexemas separados, que será aqui reproduzida pela pertinência temática, visto que a 

análise realizada por ele parte do lexema olho, tornado figura, tematizado sob diferentes 

perspectivas e que conduz a percursos figurativos. Segue-se a explicação: 

 

O termo olho significa “cada um dos dois glóbulos situados na parte anterior da cabeça, 

que constituem o órgão da visão”. Tomemos algumas frases: a) Pedro vazou o olho de 

João numa briga; b) Interroguei-o com os olhos fixos no seu rosto; c) O que engorda o 

porco é o olho do dono. d) Analisa tudo com olho crítico. Na frase a), o lexema olho 

aparece com a significação definida anteriormente; em b) significa “olhar”; em c), 

“vigilância revelada pelo olhar”, em d), “disposição”. (FIORIN, 2016a, p. 96).  
 

Com esses exemplos acima, o autor mostra que cada lexema tem um núcleo 

contextualizado de significação, a partir do qual, outros sentidos podem ser desdobrados. Dessa 

forma, para ele, um lexema é “uma organização virtual de sentido” (FIORIN, 2016a, p. 97), que, 

mesmo tendo um significado padrão, pelo discurso vai ganhando outras interpretações inscritas 

na enunciação. Nota-se, portanto, que o texto é constituído de relações onde lexemas se 

encadeiam, formando uma rede de sentidos e “a esse encadeamento de figuras, a essa rede 

relacional reserva-se o nome de percurso figurativo” (FIORIN, 2016a, p. 97), que por sua vez 

precisa concretizar um tema.  

No trecho: 

Nas tardes, Lavínia se assentava à porta da casa, em uma cadeira de palhinha bem 

trançada. Deixava as janelas abertas para entrar a luz do poente. Com agulha na mão ela 

bordava. Com um dedal de prata protegia os dedos. O sangue mancharia as flores. Tecia 

com cores suas dores. Não perdia o sorriso de quem sabe ter passado sua vez. Meu avô 

apontava no fim da rua. Ela dobrava o bordado, mesmo parando no meio das pétalas. 

(QUEIRÓS, 2004a, p. 33).   
 

As figuras “agulha na mão”, “dedal de prata”, “bordado” compõem a isotopia 

figurativa relativa ao tema do artesanato feminino. Nota-se que as figuras relacionadas mantêm 

uma coerência interna e conduzem o enunciatário a uma abstração, que dá sentido ao conjunto 

figurativo. Os lexemas isolados podem levar a falsas interpretações, mas, quando encadeados 

coerentemente, elaboram um sentido completo.  

Analisemos outra isotopia temático-figurativa, a partir de um excerto do livro O olho 

de vidro do meu avô:  
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Jafé era um enigma. Vivia em casa, fechado no quarto entre livros, escritos, papéis. Não 

era mudo, mas não falava. Dormia de terno e sem tirar as meias. Só chegava à porta 

quando o carteiro passava. Nunca recebia cartas, mas sua esperança não morria. Todos 

lhe davam livros de presente. Tinha dois olhos, mas se negava a ver o mundo. Um dia 

um fiozinho de amargura escorreu vermelho por debaixo da porta. Ele partiu e deixou 

todos com mais dúvidas e silêncio. Ninguém mais deitou em sua cama. (QUEIRÓS, 

2004a, p. 24).  
 

As figuras “enigma”, “fechado no quarto”, “não falava”, “fiozinho de amargura” e 

“ele partiu” remetem ao tema do suicídio. Esse lexema não está escrito em nenhuma parte do 

texto, mas está pressuposto, a partir da relação de palavras e expressões que conduzem a esse 

entendimento.  

Segundo Fiorin, “As pessoas (eu/tu/ele), os espaços e os tempos projetados pela 

sintaxe discursiva podem ser tematizados e figurativizados. Tematiza-se uma pessoa com papéis 

e rótulos, com funções que acabam por defini-las tais como: pais, professor, médico [...]” 

(FIORIN, 2016a, p. 101). A personagem Lavínia é tematizada na narrativa em análise como avó 

do narrador. Ela é figurativizada a partir do seu nome e de características físicas e psicológicas: 

“Mulher alva como as nuvens, macia como as nuvens, leve como as nuvens e com cheiro de 

alfazema.” (QUEIRÓS, 2004a, p. 32).   

Sobre a tematização e figurativização de espaço, Fiorin (2016a, p. 101) afirma que 

“um espaço (aqui, aí, lá, algum lugar) será tematizado quando representa valores abstratos de 

liberdade, da opressão, de pertencimento, etc.”. Na narrativa O olho de vidro do meu avô, o 

quintal é tematizado por representar medo, ao mesmo tempo em que é figurativizado através de 

representações, como veremos a seguir:  

 

O quintal se estendia até o córrego. Com o coração descansado, seu ruído invadia o 

silêncio com carinho. As águas corriam murmurando melodias para as pequenas piabas. 

Mas durante a noite, sem sono, o terror me cobria. O barulho das águas se fazia estrondo 

de tempestade”. (QUEIRÓS, 2004a, p. 41-42).   
 

 

Vamos exemplificar a tematização e figurativização do tempo. De acordo com Fiorin 

(2016a, p. 102), “Um tempo (agora, anterioridade, posterioridade) recebe uma cobertura temática 

quando for investido de qualificações abstratas: tempo da alegria, tempo da dor, etc. Será 

figurativizado quando essas qualificações forem concretizadas”. Vejamos essa ocorrência no 

trecho abaixo: 
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Nós éramos seis filhos felizes entre as alegrias da pequena cidade: cachoeiras, ruas, 

quintais, matos, árvores, escola e livros. Envolvidos pela saudade, passamos também a 

estar no mundo brincando com a tristeza, improvisando carinhos, sonhando apenas com 

o que já tínhamos. E quando as surpresas apareciam, mesmo pequenas, a vida virava 

uma festa. (QUEIRÓS, 2004a, p. 21).   
 

 

O narrador reporta-se à morte da mãe, de modo que o tempo de alegria é também o 

tempo da dor, pela saudade instaurada. Aqui há uma tematização pela qualificação abstrata, ao 

mesmo tempo em que há uma cobertura figurativa, através da concretização, como por exemplo, 

o brincar nas cachoeiras, ruas e quintais, figurativizando a alegria que foi tematizada. Ressalta-se 

que podem ocorrer concomitantemente a figurativização e tematização de pessoa, tempo e lugar. 

Fiorin (2016) defende que a reiteração temática, por ocorrer a partir de um 

encadeamento de temas, deve também manter uma coerência interna. O autor argumenta ainda 

que os percursos figurativos e temáticos são recursos discursivos privilegiados para a 

manifestação das convicções ideológicas no interior da enunciação. Portanto, é no âmbito de tais 

percursos que se instauram as ideologias. 

 

 4. 5 A verdade em questão 

 

Veridicção é uma questão que ocupa lugar central na Semiótica. Para Bertrand (2016, 

p. 240) ela está no “âmago da semiótica, tocando nos postulados fundamentais sobre o sentido.” 

A veridicção discute a verdade como efeito de sentido do texto, através de um efeito de realidade, 

que necessita do contrato de fidúcia. Manifesta-se, portanto, o fazer-crer do enunciador, ou seja, o 

fazer-persuasivo, e o crer-verdadeiro do enunciatário, o fazer interpretativo. Assim, aceitar a 

verdade de um texto depende da relação de confiança estabelecida entre enunciador e 

enunciatário.  

 

O discurso é esse lugar frágil em que se inscrevem e se leem a verdade e a falsidade, a 

mentira e o segredo; esses modos de veridicção resultam da dupla contribuição do 

enunciador e do enunciatário, suas diferentes posições somente se fixam sob a forma de 

um equilíbrio mais ou menos estável proveniente de um acordo implícito entre os dois 

actantes da estrutura da comunicação. É esse acordo tácito que é designado pelo nome de 

contrato de veridicção. (GREIMAS, 1983, p. 105 apud BERTRAND, 2003, p. 239).  
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A fidúcia ou crença partilhada entre enunciador e enunciatário sustenta a veridicção. 

O quadrado da veridicção proposto por Bertrand mostra-se como a combinação dos valores entre 

o ser e o parecer.  

Assim quando há coincidência do parecer e do ser num universo discursivo, há 

“verdade”; a coincidência do parecer e do não-ser define a “mentira”; a do não-parecer e 

do ser define o “segredo”; enfim, a coincidência do não-parecer e do não-ser se define a 

“falsidade. (BERTRAND, 2003, p. 241).  
 

Fazendo relação da veridicção com o texto O olho de vidro do meu avô, o actante 

avô, no seu estado inicial é o da mentira, do parecer e do não-ser, com relação ao caso 

extraconjugal que mantinha escondido. Parecia que não tinha amante, mas tinha: “Com o olho 

esquerdo meu avô amou a minha avó. Com o olho direito ele guardava uma paixão muito 

escondida.” (QUEIRÓS, 2004a, p. 30).  

O segundo estado da veridicção é o do segredo, o do não-parecer e do ser. O avô saía 

todas as tardes, de terno de linho branco e bengala. Não parecia que ia para o encontro amoroso, 

mas ia. “Não olhava para os lados. Sem ver, ele também achava que não era visto. Sabia o 

caminho de cor.” (QUEIRÓS, 2004a, p. 33).  

Se levarmos em consideração o seu destino final, a veridicção assume o estado de 

verdade, a coincidência do parecer e do ser, quando ele não voltou mais. Parecia que havia 

desaparecido para sempre. Parecia e era: “O tempo foi acomodando o desaparecimento. A dúvida 

passou a ser a única verdade.” (QUEIRÓS, 2004a, p. 45).  

Sobre o caráter transgressivo do avô, no jogo entre parecer e não ser, o neto afirmava 

que ele sempre trazia no bolso um lenço dobrado em cinco pontas. Ao mesmo tempo em que faz 

relação discursiva com as espadas de Nossa Senhora, e em seguida sugere a punição do avô, por 

apunhalar a avó, no sentido da traição: “Ele nunca deixava de trazer no bolso do paletó um lenço 

dobrado de cinco pontas. Nossa Senhora tinha sete espadas e sete dores. Meu avô devia sentir 

mais de cinco punhaladas.” (QUEIRÓS, 2004a, p. 16).   

Segundo Greimas e Courtés (2016), a veridicção diz respeito aos jogos de linguagem 

com a “verdade”, no interior do próprio discurso. No texto O olho de vidro do meu avô, muitos 

jogos entre verdade e mentira, parecer e não parecer, ser e não ser, surgem, firmando o contrato 

fiduciário entre enunciador e enunciatário. 

 

4.6 O discurso e a poética da dor 
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A Semiótica, além de analisar os “estados de coisas”, analisa também os “estados de 

alma”, no que ficou conhecida como Semiótica das paixões. Esse estudo sobre a dimensão 

passional dos discursos significa, segundo Bertrand (2003, p. 357-358), “considerar a paixão não 

naquilo em que ela afeta o ser efetivo dos sujeitos ‘reais’, mas enquanto efeito de sentido inscrito 

e codificado na linguagem”.  

A linguagem, portanto, enquanto instância que traduz também os estados de alma, 

está inserida em contextos culturais, dando conotação de qualificação ou desqualificação para as 

paixões, segundo os valores instituídos socialmente, atribuindo valor eufórico ou disfórico a este 

ou aquele ser/agir passional.  

         Em Bertrand (2003, p. 360), a paixão é apresentada como “estado afetivo e 

intelectual muito forte, capaz de dominar a vida do espírito, pela intensidade de seus efeitos, ou 

pela permanência de sua ação”. Desse modo, é possível perceber a relação entre paixão e razão, 

entre ação e sofrimento, considerando o sujeito da ação, alterando pelas modalizações o sujeito 

de estado. 

No livro O olho de vidro do meu avô, a paixão é tematizada, mesmo que de maneira 

indireta, através de manifestações físicas e comportamentais dos sujeitos. A própria casa adquire 

valor actancial e ganha efeitos de sentidos enquanto discurso passional. Figurativizada por 

solidão e silêncio, a casa do avô que tinha o olho de vidro tematizava a dor: “A casa de meu avô 

era silenciosa. Todas as palavras tinham sido ditas. Uma casa sem palavras é uma casa vazia.” 

(QUEIRÓS, 2004a, p. 34-35). Aqui o enunciador apresenta uma condição de disforia com o 

silêncio, visto que o condena, ao relacionar a ausência de palavras com o vazio, valor disfórico.  

A casa torna-se actante, quando o enunciador lhe confere uma instância de 

personagem: “Até a casa, cheia de janelas e portas, parecia dormir um sono profundo e infinito.” 

(QUEIRÓS, 2004a, p. 41). No decorrer de toda a narrativa, sempre metaforizado pelo olhar, o 

mundo vai sendo compreendido pela infância, as chegadas e partidas, as dores da solidão da avó, 

a paixão extraconjugal do avô, tudo vai ganhando significado, talvez não sem dor, mas com 

complacência.  

Considerando que a problemática da paixão está relacionada com a da ação, avô e avó 

andam em disjunção com o amor: “Mais tarde descobri que meu avô vivia entre todos, mas 
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sempre num deserto. Minha avó, casada há tantos anos, continuava numa forçada solidão. Nem 

sempre estar perto é estar acompanhado.” (QUEIRÓS, 2004a, p. 41).  

Segundo Bertrand (2003, p. 361), “É desse modo que a semiótica do agir permite 

identificar o lugar, reconhecível no discurso, de uma semiótica do sofrer. A problemática da 

paixão se define em relação à da ação.”. Tanto a casa quanto o seu entorno subjetivo, quais sejam 

as relações ali estabelecidas, anunciavam o sofrer. A ação do avô mobilizava diferentes estados 

de alma na avó, sempre em seu silêncio e sua eterna espera.  

 

Lavínia, como em todas as tardes, se assentou na porta da casa sobre a cadeirinha de 

palha. Bordou suas rosas com agulha fina, sem sangrar os dedos, mas perfurando o 

coração, caprichosamente. Em cada ponta amarrava uma disfarçada melancolia. De vez 

em quando rabiscava um olhar até a ponta da rua. A rua não trazia ninguém. A 

madrugada veio, o dia veio e o Sebastião não veio. (QUEIRÓS, 2004a, p. 42). 
 

A poética da dor é presente em toda narrativa. E, de acordo com Bertrand (2003, p. 

366) “O estudo semiótico das paixões assenta sobre as modalidades que definem reciprocamente 

o estatuto do sujeito e do objeto. A paixão, nessa perspectiva, aparece como um excesso, um 

excedente em relação a uma estrutura modal.” Nesse contexto, a vida “secreta” do avô 

configurava arranjos modais no estado de alma da avó: querer/ser, não poder/ser.  

Quando o avô desapareceu, a avó não conseguiu dormir. “Recostou na cama do lado 

esquerdo, mastigando a solidão entre ave-marias. Não dormia. Se não existia mais amor, restava 

a saudade de um tempo que houve a felicidade.” (QUEIRÓS, 2004a, p. 43). E no dia seguinte, 

tentando entender a ausência do marido, mas uma vez a dor a acompanha: “Nem o silêncio, que 

tudo sabe, respondeu.” (QUEIRÓS, 2004a, p. 43). Nos trechos citados o desaparecimento do avô 

causou uma mudança no estado da avó, corroborando com o que defende Bertrand (2003, p. 367) 

ao afirmar que “O passional pode ser entendido como uma variação dos estados do sujeito, 

permitindo depreender uma outra ordem de relações, aquelas que definem sua ‘existência modal’ 

por meio da modalização dos enunciados de estado.”. 

Lavínia, sob o olhar do neto, apresenta seus estados de alma, a partir dos bordados, 

onde vai imprimindo sua dor: “Tecia em cores suas dores. Não perdia o sorriso de quem sabia ter 

passado sua vez.”  (QUEIRÓS, 2004a, p. 33). Pelos enunciados, o enunciatário vai apreendendo 

o sofrimento da avó, mesmo quando descrita entre risos.  
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Assim, o actante avô, sujeito-destinador, figurativizado pelo olho de vidro, convoca o 

enunciador ao fazer narrativo, visto que o avô era um enigma aos olhos do neto. De acordo com a 

teoria Semiótica,  

 

O Destinador é aquele que comunica ao Destinatário-sujeito (do âmbito do universo 

imanente) não somente os elementos da competência modal, mas também o conjunto dos 

valores em jogo; é também a quem é comunicado o resultado da performance do 

Destinatário-sujeito, que lhe compete sancionar. (GREIMAS; COURTÉS, 2016, p. 132).  
 

Dessa maneira, considerando a narrativa em análise, o Destinador é o avô, que, 

mesmo no silêncio, provoca o Destinatário-sujeito, o neto, para atingir a competência de 

desvendá-lo. Para que isso ocorra, o Destinatário-sujeito precisa entrar em conjunção com o 

objeto-olho, para o qual são mobilizadas a modalização do ser (querer/não querer, dever/não 

dever, poder/não poder, saber/não saber, ser/não ser.  

Nessa perspectiva, o livro O olho de vidro do meu avô apresenta riqueza linguística e 

instiga diversos estudos semióticos, ao possibilitar discutir sobre os múltiplos sentidos do texto, 

que vai ganhando diferentes configurações discursivas, dialogando com outros textos e se 

firmando como verdade a partir das tematizações e figurativizações que o engendram. Assim, o 

enunciatário segue as indicações subjetivas enunciadas a partir do olho de vidro, em contrato de 

veridicção.  
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5 UM OLHAR SEMIÓTICO SOBRE O ENUNCIADOR: O DISCURSO 

AUTOBIOGRÁFICO EM QUESTÃO   

 

“O mundo é do tamanho que eu sei dizer.” 

                          (Bartolomeu Campos de Queirós) 

 

 

Na epígrafe escolhida para abrir este capítulo, o autor em estudo enuncia um dos 

princípios da semiótica, que “procura descrever e explicar o que o texto diz e como ele faz para 

dizer o que diz.” (BARROS, 2005, p. 11). Nota-se que para Bartolomeu Campos de Queirós o 

mundo é pressuposto pelo discurso, o que corrobora com a célebre frase de Greimas, de que “fora 

do texto não há salvação.” (FIORIN, 2016b, p. 30). 

No livro Sobre ler, escrever e outros diálogos (2012a), visto como não literário, 

Bartolomeu conta que numa superfície da igreja que frequentava na infância, estavam gravadas a 

primeira e a última letra do alfabeto grego, o alfa e o ômega, que, segundo o padre, significavam 

Deus, princípio e fim de todas as coisas. Diante da explicação, ele concluiu que “tudo aquilo que 

pensamos e ainda vamos pensar, as letras podem escrever”. (QUEIRÓS, 2012a, p. 27) Em 

entrevista a Carlos Costa, Bartolomeu Campos de Queirós conta que o avô dizia:  

 

[…] que o alfabeto tinha só 26 letras, mas que com essas poucas letras era possível 

escrever tudo o que pensávamos. Quando criança, ficava pensando: que palavras poderia 

pensar que não poderia escrever com 26 letras? Era um exercício constante: pensar a 

palavra que não poderia ser escrita. Minha autonomia leitora apareceu cedo. (REVISTA 

GETÚLIO, 2009, p. 54). 
 

O autor afirmou ainda, que a curiosidade da infância o levava a buscar algo que ainda 

não era nominado, mas percebeu que o que não tem nome, não existe. “Eu me via sempre 

procurando alguma coisa ainda sem nome para então nomeá-la. Nunca cheguei a batizar nada. 

[…] Tudo possuía nome. Tudo estava, irremediavelmente, inaugurado pelas palavras.” 

(QUEIRÓS, 2012a, p. 28). Essa afirmação fortalece o entendimento de que tudo existe, pelo 

menos com significação, a partir da linguagem, a partir do discurso.  

No livro Para ler em silêncio (2007a), ele reafirma essa busca da infância, o desejo 

de encontrar algo que ainda não existisse. Nessa procura, “soltava as rédeas do pensamento. 

Atravessava campos, saltava rios, vencia montanhas, visitava estrelas e nada estava sem nome.” 
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(QUEIRÓS, 2007a, p. 48). Desanimado por não poder inaugurar coisa alguma, disse que “mesmo 

o silêncio, tão cheio de nada, já fora batizado.” (QUEIRÓS, 2007a, p. 49). Tudo que a 

imaginação alcançava, já existia, já estava inscrito na linguagem, pelo que concluiu: “Todo 

pensamento vem sempre acompanhado de palavra.” (QUEIRÓS, 2007a, p. 46).   

 Segundo Benveniste (1989), as interações humanas nos mais variados contextos 

socioculturais se estruturam e se organizam a partir da linguagem. É nela e por ela que o mundo é 

significado. É pela linguagem que ocorrem as interações humanas e por onde as subjetividades se 

forjam, nas práticas sociais discursivas. 

 É também a partir dos discursos, literários e não literários, que buscamos neste 

capítulo considerar o discurso autobiográfico de Bartolomeu Campos de Queirós. Ressaltamos 

que nos interessa, na análise semiótica, o que está posto nos textos, e não a ontologia que lhe está 

pressuposta.  

 Vamos buscar nos escritos literários aspectos textuais sobre personagens e fatos, que 

dialoguem com outros discursos do autor em gêneros não literários, onde seja possível perceber 

nas obras em análise traços autobiográficos, pelo que foi enunciado. Segundo Fiorin (2016a, p. 

55), “A enunciação é o ato de produção do discurso, é uma instância pressuposta pelo 

enunciado.” 

 Considerando os estudos de Diana Luz Pessoa de Barros (2005, p. 12), para analisar 

esse enunciado, a semiótica busca examinar “os procedimentos da organização textual e, ao 

mesmo tempo, os mecanismos enunciativos de produção e de recepção do texto”, onde estão 

envolvidos enunciador e enunciatário.  

 

5.1 A palavra como organizadora do caos – os sentidos do texto 

 

 Em entrevista, Bartolomeu afirmou que “Na cultura ocidental, havia o Caos. Aí Ele 

chegou e disse: ‘Faça-se a luz’. E a luz se fez. Ou seja, o caos foi organizado pela palavra. A 

palavra tem essa função em nossa cultura: organizar o mundo.” (QUEIRÓS, 2009, p. 55). 

 Portanto, se a palavra organiza o mundo, é pela estrutura dos discursos que o ser 

humano se incute nele, (re)produzindo-o em comunhão com o outro. Para haver discurso, precisa 

haver interlocução, enunciador e enunciatário, considerando que “o texto só existe quando 

concebido na dualidade que o define – objeto de significação e objeto de comunicação.” 
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(BARROS, 2005, p. 12). Assim, os sentidos de um texto são construídos a partir de mecanismos 

internos e externos, como os fatores contextuais que envolvem questões sócio-históricas, bem 

como o enunciatário, que traz a sua subjetividade.   

 Entre enunciador e enunciatário o texto vai ganhando sentido, em virtude da 

interlocução que é estabelecida. O leitor adentra a escrita daquele que escreve, “inscrevendo-se 

entre as suas palavras e os seus silêncios.” (QUEIRÓS, 2012a, p. 61). Pelas subjetividades, cada 

enunciatário vai imprimindo ao texto as suas próprias experiências, a partir do que foi inscrito. 

“Texto e leitor ultrapassam a solidão individual para se enlaçarem pelas interações. Esse abraço a 

partir do texto é a soma das diferenças, movida pela emoção, estabelecendo um encontro fraterno 

e possível entre leitor e escritor.”  (QUEIRÓS, 2012a, p. 61). 

 Ainda sobre esse movimento dialógico entre leitor e escritor, Bartolomeu Campos de 

Queirós afirma: “Acredito que ler é configurar uma terceira história, construída parceiramente a 

partir do impulso movedor contido na fragilidade humana, quando dela se toma posse.” 

(QUEIRÓS, 2012a, p. 62). Assim, enunciador e enunciatário se comunicam a partir do discurso, 

onde o primeiro enuncia e o segundo se inscreve nele, em seu fazer interpretativo. Nesse sentido, 

Bartolomeu pontua que: “à medida que escrevo e o leitor se inscreve no texto é que elaboramos 

um terceiro tempo, democraticamente.” (QUEIRÓS, 2012a, p. 66). 

 Todo discurso pressupõe um enunciatário. O sentido do texto vai sendo construído 

entre o quê e como foi enunciado, numa soma de subjetividades, já que os sujeitos da enunciação 

são dois: o enunciador e o enunciatário. “Há sempre um diálogo subjetivo entre escritor e leitor. 

Na subjetividade dos diálogos, nasce um terceiro livro que ficará por escrever.” (QUEIRÓS, 

2012a, p. 74). 

 Ainda sobre o sentido do texto, e corroborando com a relação enunciador-

enunciatário, na mesma entrevista já citada, Bartolomeu afirmou:  

 

Eu, escritor, não sei o que escrevo – é o leitor quem dá sentido. Repare: há vários 

significados quando escrevo ‘a casa é bonita’. Para determinada criança, ‘casa bonita’ é 

aquela que tem pai e mãe. Para outra, é a casa que tem colchão para dormir. O escritor 

nunca sabe o que é a ‘casa bonita’ - o leitor é quem sabe. O leitor toma a palavra. A 

literatura dá autonomia ao leitor na medida em que dá a palavra, empresta voz. 

(QUEIRÓS, 2009, p. 54). 
 

 No que se refere ao significado da palavra sentido, o dicionário de Semiótica 

(GREIMAS; COURTÉS, 2016, p. 456) traz, dentre outras acepções, a de que é “aquilo que 
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fundamenta a atividade humana enquanto intencionalidade”. Então o enunciador apresenta uma 

intenção que não necessariamente coaduna com a do enunciatário, mas há relações entre elas. 

Porque, segundo Fiorin (2016a, p. 112), “As diversas leituras que o texto aceita já estão nele 

inscritas como possibilidades.” E Bartolomeu fortalece: “Ao ler um texto percebemos as 

possibilidades que a escritura contribui, e o movimento que ela sonha em processar no leitor.” 

(QUEIRÓS, 2012a, p. 71). 

 Assim, a construção de sentido ocorre através de interações entre enunciador e 

enunciatário. Este emprega sua leitura de mundo, seus conhecimentos prévios, linguísticos e 

textuais, bem como suas subjetividades; e aquele imprime no discurso inteligibilidade, organiza o 

texto linguisticamente, deixando em aberto as possíveis interpretações. Ainda sobre o sentido do 

texto construído pelo leitor a partir do discurso dado, Bartolomeu Campos de Queirós afirma: 

 

Ler é mover-se pela curiosidade, irmanar-se com o autor, guiado por uma destemida 

emoção. É construir junto com o autor uma terceira obra que jamais será escrita, mas 

gravada no silêncio. E o silêncio é o espaço das operações. A escrita literária não ignora 

os leitores. Ela sabe que é pelas experiências vividas, pelas dúvidas silenciosas, pelas 

fantasias escondidas que os leitores conversam com o texto. (QUEIRÓS, 2012a, p. 91). 
 

 Os enunciados não apenas contam, mas trazem sensações do tempo passado e visões 

de mundo de quem enuncia. E os sentidos de verdade vão sendo construídos também pelo 

enunciatário, que, segundo Greimas e Courtés, tem um papel importante na comunicação: 

 

[…] O enunciatário não é apenas destinatário da comunicação, mas também sujeito 

produtor do discurso, por ser a “leitura” um ato de linguagem (ato de significar) da 

mesma maneira que a produção do discurso propriamente dito. O termo “sujeito da 

enunciação”, empregada frequentemente como sinônimo de enunciador, cobre de fato as 

duas posições actanciais de enunciador e de enunciatário. (GREIMAS; COURTÉS, 

2016, p. 171). 
 

 Essa visão da importância do leitor na construção do sentido do texto é partilhada por 

Bartolomeu Campos de Queirós, quando afirma que “A leitura guarda espaço para o leitor 

imaginar sua própria humanidade e apropriar-se de sua fragilidade, com seus sonhos, seus 

devaneios e sua experiência. A leitura acorda no sujeito dizeres insuspeitados enquanto 

redimensiona seus anseios.” (QUEIRÓS, 2012a, p. 61). Assim, o enunciatário participa da 

construção do discurso enunciado, coadunando com o sentido. 
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 Os sentidos dos discursos, vale ressaltar, circunscrevem-se a uma 

tridimensionalidade: a actancial, a espacial e a temporal. Já que estamos considerando o discurso 

memorialístico, consideramos os efeitos de sentido da temporalidade. Segundo a semiótica, “A 

temporalização consiste, como seu nome indica, em produzir o efeito de sentido ‘temporalidade’ 

e em transformar, assim, uma organização narrativa em história.” (GREIMAS; COURTÉS, 2016, 

p. 497). Poeticamente, Bartolomeu apresenta o entendimento de que toda narrativa, inclusive a da 

própria vida, está inserida nesses tempos, recorrendo à fantasia como forma de acesso ao não-

presente: “Tomei ciência, por meio da leitura, que somos um verbo encarnado. E como o verbo, a 

vida se constrói em três tempos: passado, futuro e presente. Mas todo verbo exige um sujeito. E li 

ainda que não temos acesso ao futuro nem ao passado a não ser recorrendo à fantasia.” 

(QUEIRÓS, 2007, p. 58-59). 

 A fantasia, nesse sentido, está diretamente relacionada à memória, onde o sujeito 

encontra substâncias entre o vivido ou o sonhado para falar do tempo passado ou sugerir o que 

virá. “A memória e a espera estão, pois, incluídas num presente alargado.” (FIORIN, 2016b, p. 

117). Sobre memória e fantasia, Bartolomeu afirma: “A vida é um fio, a memória é seu novelo. 

Enrolo – no novelo da memória - o vivido e o sonhado. Se desenrolo o novelo da memória, não 

sei se tudo foi real ou não passou de fantasia”. (QUEIRÓS, 2012a, p. 5).  

 Segundo Fiorin (2016b), “a narração implica a memória. Por conseguinte, quando 

contamos, o que sai de nossa memória não é a realidade mesma, que não é mais, mas palavras 

nascidas das imagens que formamos dessas realidades, que, atravessando nosso espírito, 

deixaram traços de sua passagem”. (FIORIN, 2016a, p. 117).  

 O recurso da memória é uma instância discursiva forte, nas obras de Bartolomeu 

Campos de Queirós. Por ela, o autor vai tecendo o seu fio narrativo, atravessando as infâncias dos 

leitores, elaborando emoções diante da vida em sobressalto. E nas relações interdiscursivas, 

realidade e fantasia se misturam, mas o leitor, pelo envolvimento na trama, já aceita tudo como 

válido. 
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5.2 Autobiografias – o “eu” pressuposto 

 

 No que diz respeito aos textos autobiográficos, gênero muito debatido entre 

estudiosos de diferentes áreas, tanto nas relacionadas às humanidades quanto áreas da saúde, a 

exemplo da técnica da anamnese, estes têm como marcas o “eu” que conduz o discurso e a 

identidade entre o enunciador e o narrador, bem como a uma adesão fiduciária do enunciatário 

 Sobre a autobiografia literária e a relação entre narrador e leitor, Philippe Lejeune 

aborda a necessidade de um pacto entre autor e leitor, ou seja, um contrato entre enunciador e 

enunciatário. Em seu livro O pacto autobiográfico (2008), ele afirma que “A identidade narrador-

personagem principal, suposta pela autobiografia, é na maior parte das vezes marcada pelo 

emprego da primeira pessoa.” (LEJEUNE, 2008, p. 16). 

 Pensando na autobiografia na perspectiva semiótica, o pacto autobiográfico pode ser 

entendido como contrato de veridicção, conforme afirmam os autores do dicionário de Semiótica: 

 

No nível da estrutura da enunciação apresenta-se como contrato enunciativo ou como 

contrato de veridicção, já que visa estabelecer uma convenção fiduciária entre o 

enunciador e o enunciatário, referindo-se ao estatuto veridictório (ao dizer-verdadeiro) 

do discurso enunciado. O contrato fiduciário, que assim se instaura, pode repousar numa 

evidência (isto é, numa sequência imediata) ou então ser precedido de um fazer 

persuasivo (de um fazer-crer) do enunciador, ao qual corresponde um fazer 

interpretativo (um crer) da parte do enunciatário. (GREIMAS; COURTÉS, 2016, p. 

101). 
 

 

 Nos livros de cunho autobiográfico, Bartolomeu Campos de Queirós não usa 

exclusivamente a primeira pessoa, embora pelo discurso se percebam relações identitárias entre 

autor-narrador-personagem. Sobre o autor, Márcia Cabral da Silva (2012) afirma que “A sua 

escrita, matizada pelo viés autobiográfico, revela muito do tempo de sua infância, quando 

precisou elaborar perdas afetivas e se defrontar com a solidão.” (SILVA, 2012, p. 28). Ela se 

referia à perda da mãe, que morreu de câncer quando o escritor tinha de seis para sete anos. Sobre 

esse fato, que para sempre marcaria sua vida, ele escreveu: “Um dia, quando já escrevia, a 

ausência de minha mãe veio ocupar o vazio da casa.” (QUEIRÓS, 2007, p. 46). Segundo o 

escritor, as palavras também “não suportam a solidão” (QUEIRÓS, 2007, p. 51) e ao 

escrevermos, quando registramos o vivido ou o sonhado, “é a palavra que nos inscreve”. 

(QUEIRÓS, 2007, p. 53).  
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 Eliana Yunes, em Memórias de menino: poesia e melancolia (2012), ao falar de 

Bartolomeu Campos de Queirós e suas perdas, que possivelmente se converteram em literatura 

através das lembranças, afirma: 

 

Lembrar dói, não pela dor da hora, mas pela dor poderosa de que revestimos o passado, 

criando martírios e coroas para o parto que é agora o da consciência de si: alguns se 

embriagam de tal maneira com a endorfina prazerosa das lembranças que abdicam da 

festa, da libertação deste cativeiro insólito em que a infância pode se transformar. Mas 

não foi isso que Bartô fez. De fato, mergulhou na memória, desde Ciganos, e, dos vazios 

e soluços, dos sobressaltos e perdas, fez literatura. Com ela, ficcionalizou a vida, isto é, 

tornou-se autor de sua história: em uma palavra, deu a volta por cima. Na aula de 

clausura da pós-graduação em Leitura, da Cátedra Unesco de Leitura PUC-Rio, 

confessava o ardil: “sem a morte precoce de minha mãe eu não me teria tornado 

escritor”. (YUNES, 2012, p. 37). 
 

 Construídas de memórias, as obras aqui analisadas lançam mão desse recurso 

discursivo, levando o leitor a lugares e situações supostamente vividas, com enunciações de 

pretensões realistas que transitam entre textos de caráter biográfico e obras ficcionais. Os temas e 

as figuras são reiterados em diferentes discursos, atravessados por confissões, ora do escritor, ora 

do narrador, ora de ambos enquanto enunciação, buscando a confluência do enunciatário.  

 Para a Semiótica, a autobiografia é um discurso debreado, a qual não remete 

diretamente ao escritor, mas estabelece um simulacro entre autor e narrador (BARROS, 2006). 

Diante da análise de relações entre enunciador e enunciatário, a Semiótica busca compreender e 

analisar como são produzidos os efeitos de sentido de verdade, ou seja, a verossimilhança diante 

da cena enunciativa entre os atores da enunciação envolvidos na cumplicidade do enunciado. 

Sobre esse pacto ou contrato de veridicção, Márcia Cabral da Silva (2012) afirma:  

 

Poder-se-ia, então, levantar a hipótese de que em seus romances de viés autobiográfico 

Bartolomeu Campos de Queirós estabelece esse pacto com base em grande apuro formal. 

Constrói um narrador contando sua experiência vivida no passado a um leitor no 

presente, e tal narrativa só se torna possível porque está inserida na tensão 

passado/presente assim como circunscrita nos limites de um pacto de adesão, de 

credibilidade por parte do leitor, tal como sugerido por Lejeune. (SILVA, 2012, p, 28).  
 

 Sobre a obra de cunho autobiográfico de Bartolomeu Campos de Queirós e seus 

discursos produzidos fora do jogo discursivo literário, buscamos surpreender o sentido de 

referencialidade e verdade, através da relação entre enunciador e enunciatário, o que ocorre 
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principalmente pelo contrato fiduciário. Sobre esse escritor, mais uma vez Márcia Cabral da 

Silva (2012) afirma:  

 

Não se trata de confundir narrador e autor, uma vez que o escritor tinha plena 

consciência do fazer literário. Esmerava-se, pois, em equilibrar os elementos da 

composição artística. Em face dessa aguda consciência, é frequente encontrar material 

autobiográfico sensível transfigurado em seus romances. (SILVA, 2012, p, 30). 
 

 Nos textos literários de Bartolomeu Campos de Queirós analisados, se constrói o 

simulacro de uma vida real, quando posta em paralelo com entrevistas ou outras situações em que 

o escritor foi instigado a falar da própria vida. A relação entre vida e obra no âmbito discursivo é 

muito recorrente, como apresentado nos recortes anteriores e nos próximos.  

 Sobre os livros de viés autobiográfico, não há indicação na capa de que sejam sobre a 

vida do escritor. Também não há coincidências de nomes entre escritor e narrador. No entanto, o 

próprio Bartolomeu afirma que em alguns livros ousou falar de suas memórias. “Em Ciganos está 

a minha primeira coragem de falar do vivido. Depois veio Indez e Por parte de pai. Sônia Viegas 

me deu esse impulso, ao dizer-me: ‘Aquilo que não foi esquecido deve ser muito 

reconsiderado.’” (QUEIRÓS, 2012a, p. 80). 

 No livro Indez, a narrativa é em terceira pessoa e a personagem principal é Antônio, 

um menino nascido antes do tempo. “Foi na estação das águas que Antônio chegou. Dizem que 

nasceu antes do tempo.” (QUEIRÓS, 2004c, p. 10). No livro Sobre ler, escrever e outros 

diálogos (2012a), considerado não literário, o escritor comenta sobre seu nascimento precoce: 

“Nasci com sete meses, fato pouco importante para o leitor. Eu não estava inteiramente pronto 

para me confrontar com o mundo.” (QUEIRÓS, 2012, p. 31). No livro Antes do depois (2006), 

Bartolomeu afirma que nasceu no inverno: “Nasci no inverno e com frio.” (QUEIRÓS, 2006, p. 

15). 

 Os discursos se entrecruzam, ora tendentes ao disfarce enuncivo, ora entregues à 

confissão enunciativa e, embora a narração em terceira pessoa não se revele imediatamente 

autobiográfica, é possível identificar trechos reproduzidos em discursos não literários que 

apresentam memórias da infância. E, ao final do livro, o autor se mostra em tom confessional, 

quando afirma não conseguir se dissociar da personagem Antônio: 
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Não sei quantos anos se passaram. Sei que continuo recebendo recados de Antônio 

sempre: nas tigelas de arroz-doce das estações rodoviárias, na água que cai do sino em 

dias de chuva [...]. Não há como esquecê-lo. Mesmo se tento prestar atenção ao meu 

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

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

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

tem mais amor. (QUEIRÓS, 2004c, p. 94-95). 
 

 No entanto, diante de tantos discursos convergentes entre realidade e ficção, e mesmo 

que o autor tenha pontuado que Indez é autobiográfico e confessado que não consegue se 

desvincular de Antônio, o mesmo acaba defendendo que nenhuma memória é pura. Ao falar do 

referido livro em entrevista, ele esclareceu: “É o ovo de referência. A palavra vem do latim, 

index, que significa referência. Nesse livro falo da minha infância em Papagaios, quase um relato 

de memória – embora não exista nenhuma memória pura, pois toda memória é ficcional.” 

(QUEIRÓS, 2009, p. 54). 

 Sobre a não-pureza da memória Eliana Yunes afirma: 

 

O exercício da recordação, imperfeito por excelência, serve à perfeição para construir, 

com todas as correções, a biografia de nossos sonhos ou pesadelos. Sobre os lapsos, 

lançamos pontes; sobre os recalques, compomos imagens, e vamos montando, à luz do 

desejo e do imaginário, a narração com que queremos nos ver identificados. Por isso, 

memória e identidade andam juntos e nem sempre nos damos conta, com argúcia, do 

paradoxo e das meias-verdades que se engendram nessa relação. (YUNES, 2012, p. 37) 
 

 Através da relação discursiva entre o possível vivido e o ficcional, o pacto de 

veridicção entre autor e leitor é confirmado, visto que o enunciatário confia no que é enunciado e 

sobre isso exerce sua sanção cognitiva: “Nasce, assim, uma escrita amorosa que começa com 

contos de princesas e desemboca em recados de Antônio para um narrador que, confessa, dele 

não se desprende.” (YUNES, 2012, p. 38). E o enunciatário provavelmente se convence de que 

autor e enunciador são a mesma pessoa.  

 Sobre a relação entre enunciador e enunciatário, Fiorin (2016a, p. 75) afirma que “O 

enunciador utiliza-se de certos procedimentos argumentativos visando a levar o enunciatário a 

admitir como certo, como válido o sentido produzido. A argumentação consiste no conjunto de 

procedimentos linguísticos e lógicos usados pelo enunciador para convencer o enunciatário”.  

 Na Semiótica, esse efeito de verdade é criado através de debreagens: actancial (de 

pessoa), temporal (de tempo) e espacial (de lugar). Nesse sentido, Barros (2006, p. 13) argumenta 

que “A autobiografia é um discurso produzido a partir de debreagens, construindo um simulacro 
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do escritor no interior da narrativa”. Partindo desse pressuposto, o enunciador lança mão de 

recursos discursivos com o objetivo de criar efeito de verdade no interior do texto, levando o 

enunciatário à compreensão de que se trata de uma vida real efetiva, através do contrato de 

veridicção.   

 

5.3 Autor, narrador e personagem – a voz que enuncia 

 

 A relação entre autor, narrador e personagem está presente na obra bartoloniana ao 

misturar fatos que trazem a memória da vida real e episódios contados a partir da voz de um 

narrador ficcional, como ocorre constantemente em seus discursos, a exemplo deste recorte sobre 

o tempo, tematizado em sua obra: “Eu me lembro de um relógio antigo, em forma de oito, que 

ficava na copa. E quando tiraram o relógio, ficou só a mancha daquele oito infinito.” (QUEIRÓS, 

2009, p. 54). 

 No livro Por parte de pai (1995), tal relógio é referenciado, especificando a copa, 

como o seu local: “Escutei, pela primeira vez, falar do santo homem na parede da copa, perto do 

relógio em forma de oito.” (QUEIRÓS, 1995, p. 15). Especialmente a mancha que o relógio 

deixou na parede é retomada ao final do livro, quando o relojoeiro o leva para o concerto, 

deixando o menino desolado: “Não sei qual pedaço de mim nasceu naquela hora desmarcada. O 

relojoeiro deitou nos braços aquele oito infinito e partiu.” (QUEIRÓS, 1995, p. 67).  

 Os detalhes deixam marcas de veracidade no discurso, principalmente quando 

comparados os discursos literários e não literários. “A identidade não é, pois, coincidência; é 

referência que se constrói, e só quando se assume a memória como referente seletivo, combinado 

a modo secreto, inclusiva para o sujeito, ela pode ter alguma utilidade e verossimilhança para o 

memorialista.” (YUNES, 2012, p. 37).  

 Segundo Lejeune (2008), “para que haja autobiografia (e, numa perspectiva mais 

profunda, literatura íntima), é preciso que haja relação de identidade entre o autor, o narrador e o 

personagem.” (LEJEUNE, 2008, p. 15) Na Semiótica, Mariana Luz Pessoa de Barros (2006, p. 

33) afirma que a autobiografia apresenta duas principais características, “a identidade entre o 

narrador e o ator (personagem) e a identidade do ator e enunciador através da coincidência do 

nome”.  
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 No caso de Bartolomeu Campos de Queirós, a identidade entre narrador e autor 

ocorre por debreagem enunciativa e enunciva. Em algumas obras ele narra em primeira pessoa, 

mas não há coincidência de nomes, ou seja, relação direta entre o nome do enunciador e do 

narrador. Segundo Eliana Yunes, como anteriormente mencionado, “A obra memorialística do 

escritor, iniciada em Ciganos, percorre longos anos com narrativas enxutas, precisas, até atingir a 

confissão profunda, amarga, das perdas que marcaram por toda a vida de uma personagem que só 

foi mudando de nome, mas não de memórias!” (YUNES, 2012, p. 39).  

 O contrato de veridicção autobiográfica de Bartolomeu Campos de Queirós é 

constantemente estabelecido, pelas “coincidências” dos discursos entre o literário e o não 

literário. A Revista Palavra apresenta um dossiê com Bartolomeu Campos de Queirós, onde 

consta uma entrevista concedida por ele ao projeto Paiol Literário, em 7 de junho de 2011. Nessa 

entrevista ele fala do avô paterno, que ganhou na loteria e não precisou mais trabalhar: “Meu avô 

morava em Pitangui, uma cidade perto de Papagaio, ganhou a sorte grande na loteria e nunca 

mais trabalhou. Ele cultivou uma preguiça absoluta.” (QUEIRÓS, 2012, p. 16). 

 No livro Por parte de pai (1995), essa história vem à tona, pelo enunciador:  

 

“[…] Ele não vacilou e comprou o bilhete inteiro. Ganhou a sorte grande na loteria. 

Adquiriu essa casa com tantas janelas e porta abrindo direto para a rua, com três degraus. 

[…] De lá pra cá, meu avô nunca mais moveu uma palha. A preguiça tomou conta dele - 

dizia minha avó, despeitada pela saúde de ferro do marido”. (QUEIRÓS, 1995, p. 8-9). 
 

 A narrativa de Bartolomeu Campos de Queirós, entendida como autobiográfica, é 

vista através do discurso que produz efeitos de sentido, mesmo que a projeção seja de um não-eu, 

um não-aqui e não-agora. “Com o avô, a primeira pessoa aparece, ela que andava por trás de 

uma terceira voz até então. Enquanto diz ‘meu avô’, diz ‘eu.’” (YUNES, 2012, p. 38). 

 O trecho a seguir, que já foi apresentado anteriormente em outra perspectiva, será 

retomado para uma comparação entre os discursos proferidos na esfera ficcional e não-ficcional. 

Em entrevista a Carlos Costa, Bartolomeu Campos de Queirós afirmou:  

 

Fui criado no interior de Minas Gerais, em Pitangui, onde meu avô morava numa casa 

bem grande. Ele gostava muito de escrever. Tanto que, por hábito, escrevia nas paredes 

da casa tudo o que acontecia na cidade. Quem visitava, quem morria, quem se casava… 

Se minha avó caía, se perdia uma tesoura… As paredes eram recheadas de relatos, todos 

escritos a lápis de carpinteiro com uma bela caligrafia. Quando morreu, a casa estava 

inteiramente bordada. A casa do meu avô foi o primeiro livro que li. (QUEIRÓS, 2009, 

p. 54).  
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 Essa confissão foi feita em contexto não literário, o que nos que leva a compreender 

que o discurso diz respeito à própria vida. No livro Por parte de pai (1995) esse episódio aparece 

como ficção, narrado em primeira pessoa por um menino que viveu parte da sua infância na casa 

do avô paterno, que escrevia nas paredes da casa. 

 

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 […] Também 

desenhava tesouras desaparecidas, serrotes sem dentes, facas perdidas. A casa, de 

corredor comprido, ia ficando bordada, estampada de cima a baixo. As paredes eram o 

caderno do meu avô. […] A casa do meu avô foi o meu primeiro livro. (QUEIRÓS, 

1995, p. 32). 
 

 Ainda sobre o avô, discursos se entrecruzam, entre vida e obra: “Levantava pela 

manhã, vestia terno, gravata e se debruçava na janela. Todo mundo que passava, falava: ‘Ô, seu 

Queirós!’. Ele falava: ‘tem dó de nós’. Só isso, o dia inteiro.” (QUEIRÓS, 2012, p. 9). Esse 

discurso, que não tem pretensões literárias, concedido em entrevista, tem uma ligação direta com 

um discurso literário do livro Por parte de pai, onde o enunciador afirma coisa semelhante: “Meu 

avô, pela janela, me vigiava ou me abençoava, até hoje não sei, com seu olhar espantado de quem 

vê cada coisa pela primeira vez. E aqueles que por ali passavam lhe cumprimentavam: - ‘Oi, seu 

Queirós’. Ele respondia e rimava: - ‘tem dó de nós.’” (QUEIRÓS, 1995, p. 21). 

 O avô paterno, com quem o autor teve contato desde a infância e aparece com 

frequência, como vimos, em discursos ficcionais e não ficcionais, figurativiza as narrativas, 

imprimindo um simulacro da realidade, como afirma Fiorin (2016a, p. 91): “Há dois tipos de 

texto: os figurativos e os temáticos. Os primeiros criam um efeito de realidade, pois constroem 

um simulacro da realidade, representando, dessa forma, o mundo”. Já a tematização “pode 

concentrar-se quer nos sujeitos, quer nos objetos, quer nas funções, ou, pelo contrário repartir-se 

igualmente pelos diferentes elementos da estrutura narrativa em questão.” (GREIMAS; 

COURTÉS, 2016, p. 496-497). 

 Além de figurativização, o avô, inscrito nas narrativas, também suscita temas que são 

abordados em outros discursos fora da ficção, como a curiosidade do menino Bartolomeu diante 

das palavras. Em caráter de ficção, o enunciador afirma: “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). Em caráter confessional não literário, 
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Bartolomeu relata: “Admirado com a beleza de sua letra e curioso, eu queria saber o que 

escondiam. Buscava decifrar aqueles sinais que se repetiam, que se abraçavam e se distanciavam. 

Comecei a indagar de meu avô que palavra era esta e que palavra era aquela.” (QUEIRÓS, 2007, 

p. 61). 

 Assim, a figurativização do avô e a sua recorrente inserção em diferentes textos gera 

um efeito de sentido, dando ao enunciatário a ideia de estar diante de uma vida real e, para os 

leitores mais assíduos, a fronteira entre a memória ficcional e a real vai-se esmaecendo. Os temas 

que vão surgindo, permeando a ficção e relatos pessoais, também contribuem para fortalecer o 

contrato de veridicção entre enunciador e enunciatário. Segundo Márcia Cabral da Silva (2012),  

 

A escrita consiste em outra chave importante para a apropriação da ficção autobiográfica 

elaborada pelo autor. Longe de definições mortas e vazias, a escrita torna-se, em sua 

obra, um meio para falar de si e apreender o mundo. O avô emerge do núcleo desse 

processo como o artesão, aquele que tece a escrita de cada dia. (SILVA, 2012, p. 32). 
 

 O avô, pode-se dizer, era um guardião da memória, por não deixar morrerem os fatos 

ocorridos na pequena cidade. Ao anotar tudo nas paredes, ele “guardava” a memória das coisas, 

em forma de registro, história que era reescrita através da leitura de cada um, visto que o escritor 

abarca a singularidade do leitor. Como o escritor afirma, “Não há fronteira para a escrita. O 

território do texto não tem limites. Ele ultrapassa as barreiras e se faz independente do escritor. A 

palavra escrita é, por si só, democrática por dar a voz ao leitor. Escrever é supor que o leitor sabe 

mais.” (QUEIRÓS, 2007, p. 58).  

 A prática da escrita, pelo avô e posteriormente pelo neto, ancora discursos históricos e 

sociais, memórias de um tempo vivido ou sonhado, mas atravessado por subjetividades do 

enunciador e do enunciatário que, por sua vez, se encontra nas narrativas, pelo teor de verdade 

que os discursos imprimem, ao arquivar relatos íntimos e cotidianos. Através do muro do avô, 

“Aprendi a ler e escrever. Leio para saber que histórias o Outro escreve a partir do mesmo mundo 

em que vivemos. Gosto da palavra escrita. Ela permite repouso à memória.” (QUEIRÓS, 2007, p. 

55). E por ela, o enunciador encontra traços do vivido e os ressignifica pela escrita.  
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5.3 Memórias – um simulacro da vida vivida 

 

 Entendendo a memória como a guardiã do tempo e a palavra escrita como a memória 

em repouso, sempre reencontrada através do ato da leitura, podemos dizer que “Bartolomeu 

Campos de Queirós recupera, em larga medida, a dimensão da memória na composição de seus 

livros.” (SILVA, 2012, p. 30).  

 O memorável avô morava na Rua da Paciência, conforme explicitado pelo escritor em 

entrevista: “A casa ficava na rua da Paciência, em Pitangui” (QUEIRÓS, 2009, p. 54), e 

reafirmado na ficção: “Debruçado na janela, meu avô espreitava a rua da Paciência”. (QUEIRÓS, 

1995, p. 7).  

 O enunciador apresenta várias circunstâncias narrativas em que o enunciatário se 

convence da realidade do narrado, pela verossimilhança e a recorrência dos fatos reiterados em 

diferentes contextos narrativos. No livro O olho de vidro do meu avô (2004a), o narrador fala de 

um galo chamado Jeremias, o qual ressurge em outros discursos: “Tive um galo chamado 

Jeremias. Como meu avô, ele só via um lado do mundo”. (QUEIRÓS, 2004a, p. 14). Em Por 

parte de pai (1995), o narrador comenta que: “Jeremias ciscava solto por todo canto. Também 

pudera, cego de um olho!” (QUEIRÓS, 1995, p. 14). No livro Antes do depois, Jeremias 

reaparece: “Perdi meu cachorro chamado Âmbar, meu cabrito de nome Xavante e o meu galo 

Jeremias – cego de um olho”. (QUEIRÓS, 2006, p. 13). É importante perceber que toda vez que 

o galo Jeremias aparece, o enunciador faz questão de pontuar que ele era cego de um olho. Esse 

detalhe figurativo imprime veracidade ao narrado. Quando se pensa no gênero autobiográfico, o 

pressuposto é que se trata necessariamente da vida de quem narra, construído a partir de recursos 

linguísticos.    

 Bartolomeu afirma que a memória é um “lugar em que a verdade e a mentira travam 

uma longa conversa, misturando o vivido com o sonhado”. (QUEIRÓS, 2012b, p. 8). O leitor é 

advertido de que, mesmo os livros que ele afirma serem autobiográficos, não tratam de memória 

pura. No entanto, as relações interdiscursivas corroboram com a verossimilhança e o leitor se 

convence de que se trata da vida real, firmando o contrato fiduciário.  

 No livro Ler, escrever e fazer conta de cabeça (2004b), narrativa em primeira pessoa, 

o enunciador afirma: “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 
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gemia ou cantava. Vivia entre o medo e a esperança. Vinham da capital algumas ampolas”. 

(QUEIRÓS, 2004b, p. 28). 

Esse discurso literário dialoga com outro manifestado em entrevista, onde o escritor, 

ao falar do seu processo de aquisição da palavra, remete ao mesmo episódio da ficção: “Tinha de 

andar até o ponto final do ônibus que chegava da capital para pegar morfina para a minha mãe, 

que morreu jovem, quando eu tinha essa idade. Ganhei autonomia de leitura no dia em que vi 

escrita a palavra morfina na embalagem do remédio. Li a palavra mor-fi-na.” (QUEIRÓS, 2009, 

p. 54). 

 Sobre suas descobertas da palavra, ele continua: “E lembrei: quando ia à missa, tinha 

o altar-mor, onde estava o Cristo… Então comecei a fazer associação com morfina, altar-mor e o 

cigarro que meu pai fumava Mistura Fina. Ali comecei a ver a complexidade das palavras.” 

(QUEIRÓS, 2009, p. 54). Esse trecho, retirado da referida entrevista, coincide com outro, desta 

vez, ficcional: “Morfina me trouxe o altar-mor, com o Cristo crucificado e deitado, morto de dor 

e chagas […] Meu pai fumava Mistura Fina.” (QUEIRÓS, 2004b, p. 28). Como visto, são 

discursos que se entrecruzam, entre realidade e ficção, o que credencia os livros analisados como 

autobiográficos, confirmando-se que “A definição de um discurso como autobiográfico passa 

pelo exame dos efeitos de sentido ou simulacros criados na própria imanência discursiva.” 

(BARROS, 2016, p. 357). 

 Os discursos de vida e obra se intercruzam mais uma vez, quando ele fala sobre a 

morte da mãe em entrevista ao periódico Notícias, de 2012:  

 

Quando minha mãe morreu, aos 33 anos, de câncer, eu era muito pequeno, estava com 

seis anos. A doença dela foi prolongada e ela sofreu muito, porque era uma pessoa de 

muita vitalidade. Ela tinha uma voz bonita e, quando se assentava na cama e cantava, era 

porque estava sentindo muita dor. Suas canções, então, atravessavam a casa, invadiam o 

quintal, ganhavam as ruas.  (QUEIRÓS, 2012, p. 9). 
 

 Os traços autobiográficos surgem pela enunciação do personagem em O olho de vidro 

do meu avô, que se assemelha ao discurso do escritor:  

 

Ela estava com 33 anos, idade de Cristo quando crucificado. Lembro-me de que quando 

a sua dor era maior que a cruz, ela se assentava na cama, entre lençóis e brancura, e se 

punha a cantar. A melodia invadia a casa, os cômodos, os quintais, os vizinhos. Sua voz 

afinada desafinava a nossa esperança. (QUEIRÓS, 2004a, p. 21). 
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 A Revista Palavra – SESC Literatura em Revista, apresenta um dossiê com 

Bartolomeu Campos de Queirós, onde consta uma entrevista concedida por ele ao projeto Paiol 

Literário, em 7 de junho de 2011. Nessa entrevista é reforçada a história da morte da mãe e de sua 

música, em momentos de extrema dor:  

 

Quando a minha mãe morreu, eu tinha seis para sete anos. Ela ficou doente por muitos 

anos. Minha mãe cantava muito bonito, ela era soprano. Quando a dor era muito forte, 

sabíamos que morfina não era suficiente, a minha mãe cantava. A voz dela travessava a 

casa e o quintal. Então, a gente sabia que ela estava com muita dor. (QUEIRÓS, 2012, 

p. 16). 
 

 

 Segundo Mariana Luz Pessoa de Barros (2016), os discursos autobiográficos podem 

ser divididos por níveis, sendo o primeiro “aquele que engloba o protagonista (ator do narrado) e 

o mundo, vistos a partir da maneira como interagem.” (BARROS, 2016, p. 358). Neste caso, as 

relações entre o autor Bartolomeu Campos de Queirós e o mundo são retomadas por sua 

memória. Vale ressaltar que a própria memória pode ser ficcionalizada. Ter validade como 

verdade ou não vai depender da qualidade da verdade que é veiculada no discurso, firmada pelo 

contrato de veridicção entre enunciador e enunciatário. 

Em muitos contextos discursivos é possível perceber traços autobiográficos nos livros 

literários, ao associar com outros discursos sem pretensões literárias, fortalecendo o contrato 

fiduciário entre enunciador e enunciatário. Perguntado sobre a profissão de escritor, Bartolomeu 

afirma “[…] Antes disso, não pensava em ser um escritor: achava que seria caminhoneiro, como 

o meu pai. Ele transportava manteiga de Pitangui, que é pertinho da minha terra, Papagaio, para o 

Rio”. (QUEIRÓS, 2012, p. 8). 

 A informação de que o pai foi caminhoneiro aparece em várias circunstâncias 

literárias e não literárias. No livro O olho de vidro do meu avô (2004a), o enunciador afirma: 

“Meu pai dirigia um caminhão muito grande e bonito. Viajava para longe, levando manteiga para 

as cidades que só produziam pão”. (QUEIRÓS, 2004a, p. 28). No livro, Sobre ler, escrever e 

outros diálogos (2012), o autor confirma que o pai fazia o transporte de manteiga: “eu somava o 

tempo de ausência de meu pai transportando manteiga.” (QUEIRÓS, 2012a, p. 21). 

  Em Bartolomeu, entre discursos tidos como reais e ficcionais, os temas se 

entrecruzam, a exemplo da profissão do pai ser caminhoneiro, fortalecendo o contrato fiduciário, 

como verificado nesse trecho em Por parte de pai (1995): “Meu pai chegou no meio da tarde, 
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vestido de desânimo. Encostou o caminhão em frente da casa.” (QUEIRÓS, 1995, p. 72). Em 

Ciganos, reaparece discursivamente a profissão do pai: “Herdaria o mesmo ofício e como o pai 

andaria estradas.” (QUEIRÓS, 2004c, p. 10). A profissão do pai é reiterada no livro Antes do 

depois: “Meu pai viajava muito. Era mascate de manteiga.” (QUEIRÓS, 2006, p. 31). 

 Nesse mesmo livro anteriormente citado, Bartolomeu escreve: “Meu pai pegava um 

travesseiro e colocava sobre os joelhos. Eu me assentava. Ele me deixava pegar no volante e 

fazer de conta que o caminhão era meu.” (QUEIRÓS, 2006, p. 44). Falando sobre a profissão do 

pai, afirmou ao Jornal do Estado de Minas: “Foi nessa época que me ensinou a dirigir: colocava 

um travesseiro no colo para dar altura, me assentava em cima e ele me entregava o volante. 

Modéstia à parte, desde então sou bom motorista.” (QUEIRÓS, 2012, p. 9). Percebe-se que as 

situações discursivas convergem para uma escrita sobre o “eu”, como afirmou Márcia Cabral da 

Silva (2012): 

 

A escrita de si à maneira elaborada por Bartolomeu Campos de Queirós se intensifica 

por meio do trabalho conduzido pelo autor ao longo de sua produção literária. Em 

distintas narrativas, personagens fundamentais para a constituição da subjetividade de 

um narrador paradigmático, ora desenhado em primeira pessoa, ora em terceira, parecem 

deslocar-se de um romance a outro como se, em cada paragem, o autor recuperasse as 

energias para seguir em direção aos enigmas de si. (SILVA, 2012, p, 31). 
 

 Considerando a Semiótica discursiva, em todo o estudo aqui realizado sobre o caráter 

autobiográfico do discurso de Bartolomeu Campos de Queirós, ressaltamos que a enunciação é 

sempre pressuposta. Não se trata de relação direta entre o que é enunciado pelo narrador, seja ele 

em primeira ou terceira pessoa do discurso, e o que foi de fato vivido pelo escritor, mas o pacto 

entre autor e escritor, o contrato fiduciário entre enunciador e enunciatário, estabelecido a partir 

dos discursos manifestos, sejam literários ou não.  

 Para Barros (2016), na organização do discurso autobiográfico observa-se outro nível: 

“Narrador e memória”, segundo o qual a memória aparece para o enunciador como uma imagem 

real do passado. No entanto, o autor alerta: “Não se pode ignorar, porém, que ela é uma 

experiência também do tempo presente. É ativada, filtrada, selecionada e recriada a partir da 

experiência presente e ainda é sentida no presente.” (BARROS, 2016, p. 359). 

 Entretanto, o escritor em estudo não se furta quanto a esse recurso discursivo, as 

possibilidades de alterar o vivido, ao dizer que a “A memória é o nosso grande lugar. Na 

memória tem tanto o que vivi quanto o que sonhei ter vivido. Não acredito em memória pura. 
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Toda memória é ficcionalizada. É um pedaço da memória com mais um pedação de fantasia.” 

(QUEIRÓS, 2012, p.19). 

 Perguntado por Carlos Costa se toda memória é uma reinvenção do passado, 

Bartolomeu afirma que sim e completa: “Nunca lembramos tudo. E aquilo que não foi esquecido 

tem de ser repensado. Para mim é importante tudo aquilo que a memória não esqueceu. Sei que 

muitas coisas já se perderam. Mas porque outras não se foram? Então, acredito que essas 

memórias, ainda presentes, precisam ser retomadas.” (QUEIRÓS, 2009, p. 56). 

 Essa fala revela o que foi anteriormente afirmado por Barros (2016), sobre a seleção 

que o enunciador faz, como recurso discursivo para convencer o enunciatário de que se trata do 

simulacro do passado. Assim,  

 

Entende-se, portanto, que a memória do escritor não recuperou os fatos exatamente 

como aconteceram, pois não seria isso possível, dada a distância temporal entre o 

momento em que os fatos ocorreram e o momento em que estão sendo rememorados por 

meio da escritura. É possível mesmo que haja, no trabalho de rememoração, lapsos, 

omissões, acréscimos, recriação sobre o vivido. Da matéria de vida de tal modo 

reelaborada, derivariam temas essenciais para construção da prosa poética tecida por 

Bartolomeu Campos de Queirós. (SILVA, 2012, p, 31). 
 

 As cenas autobiográficas contidas nos enunciados possibilitam um efeito de verdade, 

através da arquitetura memorialística, ou seja, como a memória é construída no texto. O ator do 

narrado traz fatos supostamente ocorridos. E por mais doídos que possam ter sido, quando 

reconfigurados pela linguagem literária, por ser discurso estético, fortalecem o vínculo entre 

enunciador e enunciatário, em comunhão pela fantasia do real. “E a memória, pelo seu poder de 

tudo conter, armazena o vivido e o sonhado e os mistura em fantasia. E para dar sentido a esse fio 

único de existência, que vai do nascimento à morte, é preciso reconhecer a fantasia como singular 

tesouro. Ela nos faz suportar os seculares passados como o suspeito tempo que há de vir.” 

(QUEIRÓS, 2006, p. 59).  

 Relacionando um passado distante com o tempo do narrado, apresenta-se dois 

trechos: o primeiro de ficção e o segundo de caráter não ficcional, nos quais o pacto fiduciário 

pode ser reestabelecido, por unir gêneros literários diferente e distintos contextos de produção, 

mas que ao mesmo tempo dialogam nessa relação tempo-espaço. No livro Por parte de pai, o 

neto narra: “Debruçado na janela, meu avô espreitava a rua da Paciência”. (QUEIRÓS, 1995, p. 

7).  
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 Passados dezessete anos, o enunciador, identificado como o autor, em virtude de um 

texto ter caráter não ficcional, retoma um antigo discurso: “Vivo um momento em que, já 

ocupando o lugar que foi do meu avô, me debruço na janela e sinto uma profunda saudade do 

mundo.” (QUEIRÓS, 2012, p. 89). Como afirmou Yunes: “Um autor-modelo adulto insiste neste 

narrador menino e rastreia nas paredes da casa do avô, feitas páginas de um livro sem folhas, a 

lição de memória e escrita para o alterego, Antônio Neto.”  (YUNES, 2012, p. 38).  

 Assim, “Fazer literatura para Bartolomeu é inventar a vida sem a fantasia ingênua de 

estar falando realmente dela ou vivido”. (YUNES, 2012, p. 39). O importante é a vida que pulsa 

através do narrado; o essencial são as tramas tecidas entre enunciador e enunciatário, ligadas por 

uma memória que pertence tanto a um quanto a outro. E por toda sua produção, certamente 

Bartolomeu Campos de Queirós ficará para sempre na memória dos leitores, porque como ele 

mesmo afirmou: “Não conheço borracha para apagar memória.” (QUEIRÓS, 2006, p. 10). 

 A memória transcende tempo e espaço, e chega por diferentes caminhos. E diante da 

narrativa de sua própria vida, do tempo vivido, dos feitos em benefício da humanidade, muito 

ainda teria que se lembrar a respeito desse inesquecível escritor. E bem sabemos, “uma memória 

puxa outra.”  (QUEIRÓS, 2006, p. 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 
 

 
 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Considerando os objetivos propostos de compreender o lugar que a criança tem 

ocupado no texto literário enquanto instância enunciativa, percebe-se que aos poucos os autores 

literários, principalmente a partir de Monteiro Lobato, têm trazido à infância para o seu 

discurso, em textos dirigidos ou não à criança.  

Os recursos discursivos utilizados têm se aproximado do universo infantil, seja 

através de tematizações, figurativizações ou mesmo quando a infância é pressuposta pelos 

enunciados, assumindo voz no enredo. Essas questões perpassam pelo entendimento que cada 

sociedade e contexto cultural têm da infância. E esses aspectos foram pontuados durante o 

trabalho, quando no passado autores renomados da literatura, ao se proporem a escrever para ou 

pela infância, mantiveram caráter pedagógico ou mesmo moralístico. Mas se tratam das 

temporalidades socioculturais e tiveram suas contribuições naquele dado momento histórico.  

No entanto, percebeu-se que a literatura, enquanto fruto da atividade humana e, 

portanto, interligada com questões de diferentes ordens, foi inserindo a infância nos textos 

literários, considerando discursivamente o universo infantil, mesmo quando a criança não era 

protagonista. Nesse sentido, foram apresentados autores da poesia e da prosa, como Ziraldo, 

Ana Maria Machado, Cecília Meireles, Henriqueta Lisboa e tantos outros que, sem 

preocupações didáticas, utilizaram uma linguagem na qual foi possível a criança pressuposta se 

inscrever subjetivamente na enunciação. 

A linguagem utilizada por esses e outros escritores tem lançado um olhar sobre o 

simulacro da infância, ao abordar temas e figuras que são pertinentes ao universo infantil, bem 

como estruturado a linguagem para alcançar uma compreensão do mundo sob o ponto de vista 

infantil, através do jogo da enunciação.  

Podemos perceber que as estratégias discursivas utilizadas, a exemplo das obras de 

Bartolomeu Campos de Queirós, têm conduzido ao simulacro da criança, com todas as suas 

fantasias e representações simbólicas. No livro O olho de vidro do meu avô, Bartolomeu 

Campos de Queirós configura enunciados que trazem a infância, às vezes pelas memórias de 

acontecimentos, às vezes por debreagens, onde é possível pressupor a voz da própria criança, 

como visto nas análises.  
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Quando analisado semioticamente, percebeu-se como o texto bartolomiano tematiza e 

figurativiza a infância, trazendo-a cuidadosamente e metaforicamente e fazendo reflexões sobre 

a vida infantil e seus entornos. As instâncias actorial, espacial e temporal exploradas contribuem 

para a presença discursiva da infância, configurando sentido.  

E no que se refere à análise do discurso autobiográfico de Bartolomeu Campos de 

Queirós, considerando textos literários e não literários, percebeu-se que as obras analisadas se 

entrecruzam temática e figurativamente. Depoimentos dele em que fala de si mesmo se 

relacionam diretamente com trechos de obras literárias, sendo possível perceber traços 

biográficos. Os discursos memorialísticos opera-se pela memória do acontecido e pela memória-

acontecimento, nas quais o enunciador ora fala de um passado distante dele, ora fala de um 

passado que se presentifica no momento mesmo da narração.  

O tempo da enunciação e o tempo do enunciado, pela memória do acontecido e 

memória-acontecimento leva o enunciador a divagar por caminhos poéticos, tornando possível a 

fuga para o aspecto da passionalidade. Essa fuga do enunciador arrebata também o enunciatário. 

Esses recursos memorialísticos são caros nas obras escolhidas de Bartolomeu Campos de 

Queirós.  

Assim, acreditamos que esta pesquisa contribuiu para reflexões sobre o lugar que a 

infância tem ocupado na literatura brasileira, considerando os aspectos discursivos como 

linguagem, universo imaginário, jogo de sentidos, ludicidade, apreensão social, em estruturas 

discursivas que muitas vezes brincam com a linguagem, a partir de temas e figuras que se 

relacionam diretamente com a infância.  

Nas obras de Bartolomeu Campos de Queirós, constatamos que aparecem conflitos 

interiores metaforizados e temas complexos, como a morte, a solidão e o silêncio, isotopias 

temático-figurativas que permeiam os enredos analisados, mas sempre por um viés discursivo 

onde a infância compõe a enunciação, direta ou indiretamente.  

Outra contribuição desta pesquisa refere-se ao fortalecimento da percepção da 

infância como uma construção de sentidos, o que contribui para reflexões sobre o fazer-literatura 

para a infância ou sobre ela, dando lugar à criança através das estratégias discursivas, com 

abordagens temáticas e figurativizações integradas semanticamente ao universo infantil.   

Acreditamos também que esta pesquisa contribuirá com outros estudos em que a obra 

de Bartolomeu Campos de Queirós venha a ser analisada semioticamente, visto que não foi 
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encontrada nenhuma análise considerando essa abordagem teórico-metodológica, onde o sentido 

do texto é discutido a partir do próprio texto.  

Assim, ao entender a amplitude dessa análise, visto que a Semiótica literária é um 

campo onde é possível trabalhar diversos aspectos textuais, buscando sempre o sentido, 

compreende-se que ainda há muito a ser estudo, visto também que o escritor Bartolomeu Campos 

de Queirós sabe trabalhar a linguagem, provocando os mais variados sentidos, a partir de 

enunciados bem construídos. Mas acreditamos que os objetivos propostos tenham sido 

contemplados. 

Enfim, foi um trabalho prazeroso: primeiro porque discutir a presença da infância em 

textos literários a partir da linguagem pressuposta é interessante, analisando em muitos autores 

como esse jogo de enunciados é construído; segundo porque considero a Semiótica uma 

abordagem metodológica instigante; e terceiro pela gostosura da prosa poética de Bartolomeu 

Campos de Queirós, que nos conduz para outros caminhos.   
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ANEXOS 

 

Quadro 1 - Produção literária de Bartolomeu Campos de Queirós (NOTÍCIAS, 2012) 

 

Ano Título Editora Local 

1971 O Peixe e o pássaro Formato Minas Gerais 

1973 Pedro Miguilim Minas Gerais 

1978 Raul RHJ Minas Gerais 

1979 Onde tem bruxa tem fada Moderna São Paulo 

1982 Mário Miguilim Minas Gerais 

1982 Ciganos Miguilim Minas Gerais 

1985 Ah! Mar... Quinteto Editorial São Paulo 

1985 As patas da vaca Miguilim Minas Gerais 

1985 Cavaleiros das sete luas Miguilim Minas Gerais 

1986 Coração não toma sol FTD São Paulo 

1986 Correspondências Miguilim Minas Gerais 

1986 História em 3 atos Miguilim Minas Gerais 

1986 Pintinhos e pintinhas FTD São Paulo 

1988 Apontamentos Formato Editorial Minas Gerais 

1989 Papo de pato Formato Editorial Minas Gerais 

1989 Pé de sapo e sapato de pato Formato Editorial Minas Gerais 

1989 Indez Miguilim Minas Gerais 

1990 Escritura Quinteto Editorial São Paulo 

1991 Minerações RHJ Minas Gerais 

1992 Diário de classe Moderna São Paulo 

1995 Por parte de pai RHJ Minas Gerais 

1996 Ler, escrever e fazer conta de 

cabeça 
Miguilim Minas Gerais 

1999 Os cinco sentidos Cia Editora Nacional São Paulo 
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2000 Para criar passarinho Miguilim Minas Gerais 

2000 Rosa dos ventos Miguilim Minas Gerais 

2001 Bichos são todos... bichos Editora do Brasil São Paulo 

2001 Flora Miguilim Minas Gerais 

2001 De não em não Cia Editora Nacional São Paulo 

2002 Mais com mais dá menos RHJ Minas Gerais 

2002 A Matinta Perera FTD São Paulo 

2002 Menino de Belém Moderna São Paulo 

2003 O piolho RHJ Minas Gerais 

2003 Até passarinho passa Moderna São Paulo 

2003 Vida e obra de Aletrícia depois de 

Zoroastro 
Moderna São Paulo 

2004 Formiga amiga Moderna São Paulo 

2004 De letra em letra Moderna São Paulo 

2004 O guarda-chuva do guarda Moderna São Paulo 

2004 O pato pacato Moderna São Paulo 

2004 Entretantos Conselho Regional de 

Psicologia 
Minas Gerais 

2004 O olho de vidro do meu avô Moderna São Paulo 

2006 Somos todos igualzinhos Global São Paulo 

2006 Antes do depois Manati São Paulo 

2006 Sem palmeira ou sabiá Peirópolis São Paulo 

2007 O ovo e o anjo Global São Paulo 

2007 Sei por ouvir dizer Edelbra Rio Grande do Sul 

2008 Anacleto Larousse Junior São Paulo 

2008 Foi assim... Moderna São Paulo 

2008 Menino inteiro Global São Paulo 

2009 ABC...até Z! Larousse Junior São Paulo 

2009 Isso não é um elefante Abacatte Minas Gerais 

2009 
Nascemos livres: a declaração 

universal dos direitos humanos em 

imagens 

SM São Paulo 
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2009 O livro de Ana Global São Paulo 

2009 Tempo de voo Comboio das Cordas São Paulo 

2010 2 patas e 1 tatu Positivo São Paulo 

2010 A árvore Paulinas São Paulo 

2010 Emoções em desalinho Clube de Edit. Mineira Minas Gerais 

2011 Vermelho amargo Casacnaify São Paulo 

2012 A filha da preguiça Autêntica Minas Gerais 

 

 

Quadro 2 - Produção de Bartolomeu Campos de Queirós: Artigos em livros  

Ano Artigo Livro Organização Editora Local 

1983 “...das saudades 

que tenho 
O mito da 

infância feliz 
ABRAMOVICH, F.  Sammus SP 

1997 “foram muitos os 

professores” 

Meu professor 

inesquecível 

ABRAMOVICH, F. Gente SP 

1997 “O menino 

temporão” 
O jogo do livro 

infantil 
PAULINO, G. Graça 

Paulino 
MG 

1999 “o livro é 

transporte, é 

bilhete de partida” 

A formação do 

leitor: pontos de 

vista 

PRADO, J.; 

CONTINI, P. 

Argus - 

2001 “Preguiça” Pecados YUNES, E.; 

BINGEMER, M.C.L. 

PUC RJ 

2002 “Literatura: leitura 

do mundo, criação 

da palavra” 

Pensar a leitura: 

complexidade 
YUNES, E. PUC RJ 

2002 “Não darás falso 

testemunho” 
Os 

dezmandamentos 
YUNES, E.; 

BINGEMER, M.C.L. 
PUC RJ 

2005 “Leitura, um 

diálogo subjetivo” 
O que é qualidade 

em literatura 

infantil e  juvenil? 

Com a palavra o 

ilustrador 

OLIVEIRA, I.  DCL SP 

2006 Traíra sem 

espinhos 
O livro dos 

sentimentos 
BORJA, M.I.; 

VASSALO, M.  
Guarda-

chuva 
RJ 

2007 “Balanço” Vivências de 

leitura 

PRADO, J.; DINIZ, J. Leia Brasil RJ 

2007 “Por ser criança” A vida que a 

gente quer 

depende do que a 

gente faz 

Ecofuturo Instituto 

Ecofuturo 
SP 
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2008 (sem título) Nos caminhos da 

literatura 
Instituto C&A Peirópolis SP 

 

 

 

Quadro 3 - Produção de Bartolomeu Campos de Queirós: ensaios  

Ano Título Editora Local 

1982 Considerações sobre a 

educação artística 
Coordenadoria de 

Cultura 
Minas Gerais 

2007 Para ler em silêncio Moderna São Paulo 

2012 O fio da palavra Galera Record São Paulo 

2012 Sobre ler, escrever e 

outros diálogos 
Autêntica Minas Gerais 

 

 

 

Quadro 4 - Produção de Bartolomeu Campos de Queirós: participação em coletâneas  

Ano Conto/poema Livro Organização Editora Local 

s/d  Ora bolas! QUEIRÓS, 

B.C.; 

GONDIM, 

M.M.R.; 

CASASANTA, 

T.  

FTD SP 

1991  Dois em um! QUEIRÓS, 

B.C.; 

GONDIM, 

M.M.R.; 

CASASANTA, 

T. 

FTD SP 

2001 “Onde tem 

bruxa tem fada” 

Historinhas 

pescadas 

LEITE, M.P.A.; 

SOTO,P.  

Moderna SP 

2002 “Faca afiada” Nem te 

conto! 
QUEIRÓS, B. 

C.; 
Moderna SP 

2002 “Diário de 

classe” 
Gotas de 

poesia 
QUEIRÓS, B. 

C.; 
Moderna SP 

2002 “A ararinha 

azul” 

Olhar de 

bichos 

CUNHA, L.; 

QUEIRÓS, B. 

C.; SORRENTI, 

N. 

Dimensão MG 

2003 (não localizado) 7 cores, 7  Franco MG 
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autores 

2008 “A nova 

fantasia do rei” 
Diferentes 

heróis, 

diferentes 

caminhos 

CONDINI, P. Leia Brasil RJ 

 

 

 

Quadro 5 - Produção de Bartolomeu Campos de Queirós: organização de livros  

Ano Título Editora Local 

2005 Cecília Meireles: as 

palavras voam 
Moderna São Paulo 

2005 Manuel Bandeira: para 

querer bem 

Moderna São Paulo 

2006 Henriqueta Lisboa: luz 

da lua 
Moderna São Paulo 

2006 Branca flor de outros 

contos 

Peirópolis São Paulo 

 

 

 


