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PARA LER ALÉM DAS LETRAS: A ALUSÃO COMO CONSTITUIÇÃO DO 

ESPAÇO AUTOBIOGRÁFICO EM VERMELHO AMARGO, DE BARTOLOMEU 

CAMPOS DE QUEIRÓS 

 

RESUMO 

 

 Centramos o presente trabalho nos estudos linguístico-literários, visando 
ampliar a dialogicidade dos saberes e campos científicos em torno do conhecimento, 
da investigação sobre a linguagem. Tendo como corpus o romance Vermelho 
amargo (2011) de Bartolomeu Campos de Queirós, nos propusemos a discutir a 
constituição do espaço autobiográfico, a partir dos jogos alusivos e das relações 
semântico-discursivas que atam e desatam os nós da significação no romance. Com 
a alusão, podemos compreender os movimentos de deslocamentos e condensação 
que vão das partes ao todo e desse às partes, um movimento dialético e dialógico e, 
como tal, conferem uma certa  unidade à obra. São esses movimentos que o leitor 
deverá operar para construir o certo todo da narração. A alusão subsidiará os 
caminhos para adentrar os jogos de sentidos presentes no esquecimento e na 
lembrança, ou seja, nas memórias, sobretudo, na memória discursiva, da qual 
emana a própria linguagem. É também a alusão, enquanto base teórica pressuposta 
em Torga (2001; 2006), com suas categorias, memória, metáfora e metonímia que, 
assomando-se aos postulados de Bakhtin e o Círculo e Arfuch (2010), constituem o 
entendimento da autobiografia como gênero discursivo, transfigurado e 
transsignificado em ‘eu-outros’, a partir dos modos de apresentação de um ‘eu’ 
criado e/ou recriado no liame entre o real e ficcional, tornando ele mesmo uma 
representação que versa sobre o princípio do ‘eu-para-mim’ e ‘eu-para-outro’.  
Assim, por meio deste recorte analítico, consideramos que a alusão, como uma 
possível teoria de leitura, contribui para ajudar a decifrar, desvelar e desvendar o 
‘outros’ - sentidos, mundos – pela/na palavra e fora dela, mas, sobretudo, aqueles 
‘outros’ que fazem parte do nosso autobiografemático existir.  

Palavras-chave:  Alusão.    Memória.    Autobiografia.     Leitura. 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 



 
 

 
 
 
 

READING BEYOND LETTERS: ALLUSION AS A CONSTITUTION OF THE 

AUTOBIOGRAPHIC SPACE IN VERMELHO AMARGO, BY BARTOLOMEU 

CAMPOS QUEIRÓS 

 

ABSTRACT 

 

 We focus the present work in the linguistic-literary studies, aiming to broaden 
the dialogicity of the knowledge and scientific fields around the cognition, the 
investigation on the language. Having as corpus the novel Vermelho amargo (2011) 
by Bartolomeu Campos de Queirós, we set out to discuss the constitution of the 
autobiographical space, from the allusive scheme and the semantic-discursive 
relations that tie and untie the nodes of meaning in the novel. By allusion, we can 
understand the movements of displacements and condensation that go from the 
parts to the whole and give these parts a dialectical and dialogical movement and, as 
such, give a certain unity to the work. It is through these movements that the reader 
must operate to construct the whole of the narration. The allusion will subsidize the 
paths to enter the sets of senses present in forgetfulness and memory, that is, in the 
memories, above all, in the discursive memory, from which the language itself 
emanates. It is also the allusion, as a theoretical basis suggested in Torga (2001, 
2006), with its categories, memory, metaphor and metonymy, which, by referring to 
Bakhtin and the circle and Arfuch (2010) postulates, constitute the understanding of 
autobiography, as a discursive genre, transfigured and transsignified into 'I-others', 
from the modes of presentation of an' I 'created and / or recreated in the link between 
the real and the fictional, making itself a representation that deals with the principle 
of' self -for me 'and' me-to-other '. Thus, through this analytical clipping, we consider 
that the allusion, as a possible theory of reading, helps to decipher, unveil and reveal 
the 'other' - senses, worlds - by / in and out of the word, those 'others' that are part of 
our autobiographical existence. 

Keywords:  Allusion.    Memory.    Autobiography.     Reading. 
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universo é um grande livro aberto e sem 
texto. Mas como a penumbra, ele se 
mostra sem se revelar. Ele me anuncia 
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quantos são aqueles que vivem nele e 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 Os gêneros discursivos podem ser concebidos como a materialidade do fazer 

com a linguagem e, em se tratando da obra literária, não é apenas transcrição de um 

mundo, mas, enquanto linguagem, é descoberta, tentativa de entender o eu e o 

outro, a partir de uma atividade que é social, histórica, ideológica e política.  Desse 

modo, os gêneros discursivos passam a admitir amplas e numerosas variedades, 

como forma de se compreender a experiência humana, que é baseada em fatos e 

eventos ocorridos e vividos, situados no espaço-tempo. Recorrer à experiência é 

rememorar fatos em um tempo e espaço diferenciado daquele que o reconstituem. 

Nesse sentido, as relações espaço-temporais e movimentos de sentidos pelo 

deslocamento e condensação da parte/todo e todo/parte com a alusão são 

essenciais para compreender a teia narrativa do romance autobiográfico 

queiroseano. Todo o vivido é mutável, e, quando retirado de seu tempo-espaço, há 

nele injunções e interferências que fazem com que não possa ser tomado como 

mesmo, pois já é outro. Assim, as memórias se tornam parte de um certo todo e, 

quando trazidas ao presente, são amarrotadas pelo tempo sempre atualizado do 

leitor. 

  Essas atualizações promovem a dialogicidade que corresponde às relações 

entre as pessoas e os eventos no tempo e no espaço, e a memória, a metáfora e 

metonímia tornam-se elementos constituidores do jogo alusivo, e, portanto, 

dialógico, importantes para entender e compor os sentidos que rastreiam as marcas 

do espaço autobiográfico na narrativa literária de Queirós. Para tal entendimento, 

elege-se como corpus desta investigação e pesquisa o romance Vermelho amargo 

(2011), de Bartolomeu Campos de Queirós, no qual os sentidos constituintes da teia 

narrativa não estão na tessitura textual, mas nos jogos dialógicos e nas relações que 

atam os nós da narrativa e a fazem significar. 

 A pesquisa intitulada Para ler além das letras: a alusão como constituição do 

espaço autobiográfico em Vermelho amargo, de Bartolomeu Campos de Queirós 

visa investigar como os jogos alusivos podem evidenciar as marcas do espaço 

autobiográfico na obra. Para tanto, trilhamos o caminho teórico-metodológico que 
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viabilizou um melhor entendimento do corpus, e o direcionamento de nossas 

considerações, a partir de um percurso que descreveremos mais detalhadamente no 

primeiro capítulo, o panorama da pesquisa. 
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1. PANORAMA DA PESQUISA 

 

  

 O caminho da pesquisa, aqui delineado, tem como motivação as escolhas 

traçadas desde os primórdios da vida acadêmica: “querer está nas palavras”.  Estar 

nas palavras para nós não é simplesmente estar entre ou mesmo nelas, mas 

explorá-las vi(ver) seu avesso, sua incompletude. Trilhar o universo das Letras, 

desde a graduação, levou-nos a perseguir os sentidos vertidos e subvertidos pela 

palavra. A presença, a falta, o (in)comunicável sempre nos fizeram estar na linha 

tênue entre a Literatura e a Linguística, e em todo decorrer do fazer científico 

vivemos o embate do entre-lugar, até descobrirmos que estar no “entre-lugar” é 

poder explorar o universo da possibilidade de conhecimentos outros, é, sobretudo, 

promover a dialogia entre os saberes, porque somos, essencialmente, estudiosos da 

linguagem, para os quais a palavra não é apenas a “roupa do pensamento” – signo – 

(ARANHA, In: QUEIRÓS, 2007, p. 8), mas também represent(ação) de uma 

ideologia, de uma sociedade e sua cultura, devendo comunicar a reponsabilidade de 

ser e estar no mundo. 

 Ler e escrever e estar entre as palavras é, pois, “a palavra que me esconde, 

me revela; a palavra que me acusa, me perdoa; a palavra que me prende, me liberta 

(QUEIRÓS, 2007, p. 28-29). Sendo assim, foi com a alusão que trilhamos o percurso 

desta investigação, procurando ler além das margens, nas linhas, nas entrelinhas, 

no dito e não-dito, no som e no silêncio, os movimentos articuladores  de sentidos 

que vão da parte para o todo e  do todo para parte, promovendo certos 

acabamentos ao todo  inacabado que é próprio do ser de  linguagem.  Desse modo, 

ampliamos nosso entendimento para pensar o fazer da linguagem como toda 

atividade comunicativa que permeia as ações e interações sociais.  Nesse sentido, 

encontramos na alusão o suporte para entender o devir da linguagem, em que os 

sentidos nas são dados na linearidade e harmonia, mas no entrelaçamento 

arquitetônico desse acontecimento. Com isso, a alusão torna-se, para nós, não 

somente  a teoria que fundamenta esta discussão, mas também a metodologia 

norteadora de uma investigação que versa por suspeitar da palavra, e, “suspeitar é 

negar-se à certeza” (QUEIRÓS, 2011, p. 29), pois, acreditamos que o “olhar acaricia 
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apenas a superfície das coisas”.  Por isso, “é preciso atravessar as cascas e buscar 

batizar o ainda intocável pelo olhar” (QUEIRÓS, 2007, p.13). Esse é, efetivamente, o 

trabalho da ciência. Não dizemos com isso que estamos aqui apresentando  

discussões dantes não feitas ou ainda um olhar totalmente inédito sobre a esfera 

linguístico-literária. Pretendemos tão somente apresentar uma leitura do que seja o 

estudo científico da linguagem a partir dos (des)caminhos que construímos com a 

alusão para encontrar os sentidos que dentro ou fora se derramam na e com a 

palavra.  E por esse não ser um caminho pronto, convidamos o leitor a percorrer 

conosco um percurso quase labiríntico onde os sentidos partem em/de diferentes 

direções, confluindo em um certo todo que, ainda não acabado, torna-se carente das 

tonalidades de olhares outros, pois “olhar é tentar descobrir o ocultado”, e, se “o 

olhar não esgota as coisas”, então, ele nos faz explorar o prisma das possibilidades 

de (re)pensar, (re)descobrir  e (re)significar a ciência  que nos permite (re)lê, (re)vê, 

(re)viver e transvê o mundo, a linguagem,  porque “o universo não envelhece; ele se 

rejuvenesce, e sempre pela palavra” (QUEIRÓS, 2007, p. 13; 30). 

 

1.1 Alusão: uma leitura e uma escrita para além da palavra 

  

 Quando nos propusemos a pensar a linguagem à luz de uma teoria científica 

que possibilitasse pesquisar os múltiplos sentidos aludidos em Queirós, iniciamos 

um caminho de investigação que resultou no trabalho: Para ler além das letras: a 

alusão como constituição do espaço autobiográfico em Vermelho amargo, de 

Bartolomeu Campos de Queirós. Com ele, tencionamos, também, mostrar ao leitor 

não somente uma das possíveis leituras de um certo gênero e/ou obra literária, mas 

caminhos que apontam estratégias para modos de leituras e escritas em diversos 

gêneros,  em que, alusivamente, vão tornando os desconhecidos em conhecidos, ou  

os estranhos em familiares, pois, para nós todo “trabalho de pesquisa é uma 

tradução do que é estranho em familiar” (AMORIM, 2004, p. 26), por isso, o trabalho 

de investigação e análise é, em síntese, uma interpretação, e “interpretar não 

significa apenas traduzir ideias, para a linguagem mais acessível, significa bem 

mais, trazer o objeto para cenas cujos valores e perspectivas são alteridades em 

posição dialógicas” (PINA, 2007, p. 3). 
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 Nessa linha teórico-metodológica, consideramos que todo ato de leitura e 

escrita é também ação e movimento de produção de sentidos, e estamos certos de 

que só nos encontramos com o(s) outro(s), quando articulamos outros sentidos 

possíveis, e, para tanto, é necessário adentrar nos jogos de significação que 

constituem a linguagem, pois, a escrita e a leitura são o corpo de nossas memórias, 

e as memórias corporificam aquilo que significa para nós. “Ler é, portanto, constituir 

e não reconstituir um sentido” (GOULEMOT, 2011, p. 108). Ainda em consonância 

com esse autor consideramos que a leitura, “é uma situação de comunicação 

particular, pois aberta” esperando a interação com o(s) outro(s), o leitor, para que, 

de fato, o texto exista e a comunicação aconteça. Isso porque só o leitor terá a 

possibilidade de preencher os vazios e silêncios deixados pelas palavras, e por eles, 

alusivamente, vai se formando a teia da significação que viabiliza, de um certo 

modo, uma sempre provisória conclusibilidade do texto. Entenda-se como 

conclusibilidade não a finalização onde o sentido se encerra, mas o início, o ponto 

de partida para outros novos/velhos acabamentos que (re)criamos com o sabor do 

tempo. Isso acontece porque “[...] o território do texto não tem limites. Ele ultrapassa 

as barreiras e se faz independente do escritor” (QUEIRÓS, 2007, p. 58), e por isso, 

adotamos sempre nesse texto de dissertação expressões tais como: um certo 

acabamento, uma provisória conclusibilidade.  

 Sob esse viés, entendemos que a alusão nos permite, no contato com os 

textos, sejam eles verbais, visuais ou verbo-visuais, outras tantas leituras, pois a 

leitura ou escuta (quando for o caso) da palavra “acorda uma suspeita”.  Suspeita de 

que a alusão é, não apenas um delineamento teórico-metodológico, mas uma 

possibilidade de ler além do escrito, do dito, ler além daquilo que a palavra 

expressou.  Com isso, trilhamos o caminho da pesquisa, mobilizadas em encontrar 

respostas para a pergunta que nos inquieta e norteia a investigação: Como a alusão, 

atua na constituição do espaço autobiográfico da obra Vermelho amargo (2011), de 

Bartolomeu Campos de Queirós? 

 Inicialmente, já tínhamos por certo que investigar uma obra autobiográfica, 

não era procurar entender esse eu que enuncia, mas os ‘eus’ e ‘outros’ acordados 

pela palavra. Os sentidos estranhos, adormecidos na memória, as lembranças 

embaladas pelo ressignificar do tempo, o silêncio significante do que se foi, mas que 
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ainda é e virá-a-ser. Entretanto, os caminhos que trilhamos permitiram afirmarmos 

que autobiografar-se não é escrever ou descrever-se a si mesmo, mas é ver-se no 

espelho do outro, é constitui-se a partir desse outro (re)criado e partilhado com o 

leitor, para conferir certo acabamento a partir do que (re)inventamos, como 

possibilidade de exteriorização do ser, em uma construção axiológica de se fazer ser 

para ver o que olhos não vêm.  É, pois, no espaço autobiográfico das 

representações dos ‘eu-outro(s)’ que, com a alusão, vamos juntando as partes 

desse certo todo de uma obra literária, tecida nos fios pelas e nas memórias, 

metáforas e metonímias, que possibilitam ao leitor costurar o sentido da narração. E 

“mesmo assim sendo, não esgotamos os sentidos que dormem na palavra”, e, se 

ainda, “o silêncio do mundo nos acorda perguntas”, então, é necessário ir em busca 

das respostas, pois, “perguntar é querer saber mais. E não se vive sem respostas”. 

Mesmo sabendo que tem perguntas “que exigem cuidados ao respondê-las”, para 

não “ferir seus segredos”, e proteger “seus alumbramentos” (QUEIRÓS, 2007, p. 13-

14). Ao falar de perguntas remetemo-nos aos conceitos de responsividade e 

respondibilidade em Bakhtin. 

 Concordando com ele no que se refere ao dito, entendemos que o ‘eu’ em 

sua singularidade e unidade, deve “assumir uma atitude emotivo-volitiva particular 

em relação à humanidade histórica” (BAKHTIN, 2010, p. 105). Sendo assim, 

devemos ressaltar a relevância de uma pesquisa que põe em evidência a 

responsabilidade do fazer científico como ação que necessita atender à humanidade 

social, a partir da valoração de cada momento único do existir. Dito isso, vemos o 

momento que nos cerca como irrepetível, estruturado a partir do valor de nossa 

participação no “existir evento”.  

 Nesse aspecto, ler além das letras, com a memória, metáfora e metonímia, 

categorias constituidoras do jogo alusivo, é também ascender o entendimento de 

que o que lemos, vemos e/ou fazemos são apenas partes de um certo todo que 

demarca nosso estar no mundo.  Saber que nossas ações ecoam, ressoam e 

reverberam no outro, e vice versa, é ter a responsabilidade dos atos em toda nossa 

existência, e responder, responsivamente, a eles.   

 Assim, o interesse que motivou as leituras com alusão pelos vieses da memória 

e da autobiografia surgiu do ato de se entender os sentidos articulados no dado, no 
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apresentado e no representado, não na palavra, mas nos enigmas que elas evocam 

e nos sentidos travestidos nelas, aqueles transsignificados pela teia da narração. 

Diante disso, ao sermos apresentadas à escrita queiroseana, e, em especial, à obra 

corpus deste trabalho, pela nossa orientadora, sentimos, desde os primeiros 

contatos, o desconforto de caminharmos com a obra, com olhar atento, procurando 

entender a história construída em labirintos que formavam pontes entre a arte e a 

vida.  Descobrimos que esta não era uma leitura simples, que era preciso reler 

muitas vezes, pois a cada novo abrir das páginas, o corpus se fazia outro, e nós, 

éramos sempre convidadas a entrar na trama e descobrir os nós que mobilizam o 

jogo narrativo, e, “por muitas vezes a palavra me pedia para lhe desamarrar o que 

andava aprisionado” (QUEIRÓS, 2007, p. 51).  E enveredamos por caminhos, 

dantes não conhecidos, com alusão, que agora não era apenas uma teoria, mas 

uma forma de nos familiarizarmos com estes escritos.  

 Por outro lado, o encontro com Queirós, permitiu nos aproximarmos de uma 

paixão acordada na infância: conhecer o desconhecido, visitar o diferente, encantar-

se com a linguagem não óbvia que encontramos na Literatura, nos escritos, na 

linguagem desarrumada que já conhecíamos em Manoel de Barros, com quem 

construímos pontes e travamos profundos diálogos neste trabalho. Essa experiência 

enriqueceu nossos olhares sobre o corpus e procurou abarcar nas múltiplas vozes o 

encontro com a significação.  

 Em um mundo em que é tão comum se falar em diversidade e multiplicidade, 

tentamos não cair nos discursos dogmáticos que expressam apenas um modismo 

literário, mas apresentar discussões para promover o diálogo entre a academia, a 

escola e a sociedade, comungando o embate de todas as vozes, a partir do 

entrelaçamento entre ‘eu-outro’, ‘outro-outro’.  Portanto, cumprimos aqui o papel de 

oferecer o olhar transsignificado sobre os modos de leitura e escrita dos gêneros 

discursivos, ofertando ao leitor caminhos para o além das letras e margens 

presentes na tessitura textual, onde estão outros sentidos, outros diálogos 

necessários à interpretação.  

 Com isso, temos a possibilidade de cooperar na ampliação e/ou alteração dos 

nossos modos de fazer linguagem. E se de alguma forma esta pesquisa assim não o 

fizer, de outra maneira deixa aqui estruturadas questões fundamentadas que nos 
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fazem entender que tanto na vida quanto na arte é sempre no embate que nasce a 

palavra outra, pois, 

 

a palavra realizou o que anunciava e transformou a desordem em 
beleza e movimento. [...] E ainda agora e sempre, nos será permitido 
reinventar novas palavras na medida em que se torna impossível 
exaurir a harmonia misteriosa do universo (QUEIRÓS, 2007, p. 11-
12).  
 

  

 Que sejamos inquietados a encontrar na diversidade a harmonia, assim 

estaremos, de fato, regendo a sinfonia do existir-evento de nossa humanidade, pois, 

somente compreendendo que para além de um, há sempre o outro, para além do 

‘eu’ o ‘outro’, conseguiremos encontrar na articulação, no movimento, nas interações 

a constituição do ‘eu-para-mim’ e do ‘eu-para-outro’, e ainda, a beleza de uma vida 

que se reinventa a cada nova temporalidade, a partir do que foi, do que é e do ainda 

não. 

 Reinventar é abrir as portas ao ‘outro’. Se lida alusivamente, a palavra ‘outro’ 

abarca o múltiplo, o inapreensível. Ela se torna o centro de valor entre o ‘eu’ e o 

mundo, porque nela cabe o ser, o fazer e o existir. Este é, essencialmente, o ciclo 

ativo da vida.  Por esse e tanto outros motivos, já citados anteriormente, esse 

trabalho tem sua relevância firmada, sobretudo, por cumprir, efetivamente, com a 

humanidade social, uma vez que leva aos espaços dos saberes questões que 

desestabilizam os sujeitos a construir a significação na ausência/presença da 

palavra e nas múltiplas linguagens. Com isso, munimos os indivíduos para enfrentar 

um mundo conflituoso de constantes desafios, em que talvez o mais importante 

deles seja reinventar-se, ser ‘outro’ a cada nova alvorada. Em tempos de 

transmutações é necessário aprender e apreender habilidades para lermos o 

mundo, porque “as coisas não querem mais ser vistas por pessoas razoáveis: Elas 

desejam ser olhadas de azul – Que nem uma criança que você olha de ave” 

(BARROS, 2007, p. 21).  
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1.2 Os caminhos teórico-metodológicos com a alusão 

 

 

 Objetivando investigar como os jogos alusivos constituem o espaço 

autobiográfico da obra “Vermelho amargo” de Bartolomeu Campos de Queirós, 

iniciamos uma jornada de pesquisas e leituras que fundamentaram a consideração 

de que essa obra queiroseana vai se compondo nas mãos do leitor, ou seja, autor e 

leitor são cooperadores na construção da narração. Isso só se torna perceptível à 

medida que se vai desconstruindo os fios da teia da significação narrativa, por 

caminhos não dados, mas aludidos.  Para chegarmos a essa consideração, primeiro 

discutimos a alusão, enquanto teoria norteadora de nossas análises, depois a 

aderimos enquanto método de leitura para compreensão do corpus.  Assim, a alusão 

se revela para nós, nessa pesquisa, como a moeda que, com suas duas faces, 

serve como teoria de base para o fazer científico e como metodologia de leitura para 

compreensão dos movimentos de sentido presentes em nosso corpus. Enquanto 

teoria e metodologia, ela possibilita ao pesquisador, de seu lugar exterior, ampliar o 

olhar sobre a investigação e análise que aqui adotamos, assim, articulamos os 

sentidos compostos na teia semântico-discursiva. 

 Esse movimento fenomenológico-dialético da metodologia se constitui como 

jogos de luz e sombra em que a teoria vai iluminando o fenômeno, e o fenômeno 

iluminando a teoria, em um dado momento, teoria e fenômeno se imbricam e 

tornam-se o mesmo, entretanto não o são, visto que estão em relação dialógica um 

com o outro, e “como a penumbra ele se mostra, sem se revelar”, conforme dito na 

epígrafe que abre esse trabalho. 

 Em seguida, buscamos o entendimento dos gêneros do discurso, pois, sendo 

enunciados concretos que se integram em todas as esferas da atividade humana, 

sua compreensão é “de enorme importância para quase todos os campos da 

linguística e da filologia”, porque 

 
 
todo trabalho de investigação de um material linguístico concreto – 
seja  de história da língua, de gramática normativa, de confecção de 
toda espécie de dicionários ou de estilística da língua, etc. – opera 
inevitavelmente com enunciados concretos (escritos e orais) 
relacionados a diferentes campos da atividade humana e da 
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comunicação – anais, tratados, textos de leis, documentos de 
escritório e outros, diversos gêneros literários, científicos, 
publicísticos, cartas oficiais e comuns, réplicas do diálogo cotidiano 
(em todas as suas diversas modalidades), etc. de onde os 
pesquisadores haurem os fatos linguísticos de que necessitam 
(BAKHTIN, 2011, p. 264).  
 
 

  

 Os gêneros discursivos podem ser lidos amplamente em Bakhtin, entretanto, 

não é nosso objetivo nos determos nesse tema, mas restringimos, especificamente, 

ao estudo do gênero autobiografia, sobre o qual procuramos analisar o espaço 

dialético de sua constituição que coloca em relação autor-narrador-personagem-

leitor, trazendo em questão conceitos como: apresentação e representação. Para 

tanto, precisamos discutir as categorias formadoras da alusão: memórias, metáforas 

e metonímias, bem como a dialogia criada entre elas e a autobiografia. Dialogia que 

mantivemos no tratamento da teoria e análises que resultaram em dois capítulos (II 

e III).  

 O desenvolvimento e as análises tiveram como suporte teórico-metodológico 

os pressupostos postulados por Bakhtin e o Círculo sobre as questões de: a) 

Linguagem, gêneros do discurso, poética e Literatura; b) Teoria da alusão, em Torga 

(2001; 2006); c) Memória, em Pollak (1992), Candau (2014) e Le Goff (2013); d) 

Espaço biográfico e Autobiografia, em Arfuch (2010), os quais juntando-se a outras 

leituras teóricas e as de base analítica do corpus permitiram chegarmos às 

considerações finais registradas nessa etapa.    

  Desse modo, a dissertação está estruturada assim: introdução, dois capítulos 

e as considerações finais. O primeiro capítulo delineia a aproximação com nosso 

objeto, a partir da descrição do método, hipótese orientadora, justificativa do fazer 

científico, a pergunta de pesquisa, a motivação, o marco teórico que norteou a 

investigação e as categorias trabalhadas. Esse percurso tem o objetivo de conduzir 

o leitor pelo caminho teórico-metodológico de análises, pelo movimento da busca 

dos sentidos que marcam, alusivamente, a trajetória autobiográfica em Vermelho 

amargo (2011). 

 No segundo capítulo temos o marco teórico de investigação e de análise, a 

partir da alusão como teoria pressuposta em Torga (2001; 2006), Nele, exploramos 
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os conceitos de alusão, e de suas categorias constituidoras a memória, metáfora e 

metonímia. Partindo desses esclarecimentos fazemos as análises do corpus com o 

intuito de promover a dialogicidade pressuposta entre teoria e objeto no fazer alusivo 

da linguagem literária de Vermelho amargo (2011). 

 No terceiro capítulo, Autobiografia, apresentamos as discussões sobre o 

gênero, como movimento da escritura(ação) e do desdobramento do autor em autor 

e criador. Nesta parte, discutimos a apresentação e/ou representação de um ‘eu’ 

que se dividindo em autor-narrador-personagem constrói uma narrativa que se 

inscreve na linha tênue entre o real e ficcional. Esses modos também são vistos, na 

obra, como marcas alusivas que constituem o espaço autobiográfico. Em 

consonância às discussões teóricas, também se contemplam as correspondências 

entre alusão, memória e autobiografia, como marcas dialógicas do e no discurso 

literário. 

 Por fim, nas considerações finais, condensamos as pistas, as marcas que, no 

trajeto das análises, formaram partes deste certo todo do espaço autobiográfico da 

obra em tela, bem como, os sentidos construídos nos deslocamentos, desvios 

constituintes do e no jogo alusivo da linguagem autobiográfica, e, por conseguinte, 

em Queirós (2011).  Contudo, temos, por certo, que esta investigação científica não 

se encerra no percurso deste diálogo, mas abre-se a possibilidade de ultrapassar as 

fronteiras e se enlaçarem nas interações, pois, o que aqui apresentamos, é apenas 

uma parte de um “todo” inacabado e inconcluso, assim como o próprio devir dos 

saberes, que a cada novo olhar vem à luz com mais brilho, mas também com mais 

sombra, pois “escrever é dividir, é remeter para mais longe as inquietações” 

(QUEIRÓS, 2007, p. 22). E, se é trabalho do escritor também descobrir o obscuro da 

palavra, convidamos os leitores-escritores a desvelar a palavra e seus escuros com 

a alusão.  
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 O olho vê, 
A lembrança revê, 

A imaginação transvê. 
É preciso transver o mundo. 

 

   Manoel de Barros 
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2. ALUSÃO 

 

2.1 Margens e imagens da palavra outra 

 

 A alusão é a teoria de leitura que utilizaremos para (re)compor os espaços 

abertos, as lacunas existentes nos jogos de sentido em Vermelho amargo (2011). 

Uma narrativa que se constrói no movimento das metáforas e metonímias, um todo 

espiralado, constituído na interação autor-leitor-obra, através dos movimentos de 

deslocamento e condensação das partes que compõem esse certo todo da 

significação. A significação se dá na cooperação, a partir de atos responsivos e 

respondentes, constituintes da ação de ‘um’ e ‘outro’. 

 É com o olhar do outro que a narrativa queiroseana vai se consolidando. O 

‘outro’ é a possibilidade de contemplação, compreensão, valoração, continuação, 

reformulação.  É nessa interface que a alusão tem, com o lugar exterior, uma íntima 

relação.  Esse lugar exterior corresponde à constituição do ‘eu’ a partir de seu 

posicionamento em relação ao ‘outro’, e esse lugar concretizado pelo olhar do outro 

possibilita ver um certo  todo de um “um”, isso significa que,  

 
 
eu devo entrar em empatia com esse outro indivíduo, ver 
axiologicamente o mundo de dentro dele tal qual ele o vê, colocar-me 
no lugar dele e, depois de ter retornado ao meu lugar, completar o 
horizonte dele com o excedente de visão, que desse meu lugar se 
descortina fora dele, convertê-lo, criar para ele um ambiente 
concludente a partir desse excedente da minha visão, do meu 
conhecimento, da minha vontade e do meu sentimento (BAKHTIN, 
2011, p. 23). 

 

 É com essa consciência valorativa que Queirós na sua extralocalizaçao em 

sua obra, encontra no(s) ‘outro(s)’ seu complemento, seu acabamento. “Há que 

buscar a si mesmo na experiência do outro e inteirar-se dela. Tal movimento atenua 

as fronteiras e a palavra fertiliza o encontro” (QUEIRÓS, 1999, p. 24).  

 A referência ao ‘outro’, na obra queiroseana, mais especificamente em 

Vermelho amargo (2011), pode ser percebida com os desdobramentos existentes na 

fronteira de sua criação, ou seja, os personagens são a oportunidade de olhar-se de 

fora, olhar-se no outro e pelo outro com o olhar crítico de um autobiógrafo que 
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(re)cria a experiência, e/ou ainda, como o ‘outro’, o leitor de quem espera a 

(re)configuração de sua história.  Ao leitor é dada a responsabilidade de interagir, 

inteirar-se das palavras e ressignificá-las com e em suas próprias vivências, pois, 

 
 
quando contemplo no todo um homem situado fora e diante de mim, 
nossos horizontes concretos efetivamente vivenciáveis não 
coincidem. Porque em qualquer situação ou proximidade que esse 
outro que contemplo possa estar em relação a mim, sempre verei e 
saberei algo que ele, da sua posição fora e diante de mim, não pode 
ver: as partes de seu corpo inacessíveis ao seu próprio olhar - a 
cabeça, o rosto, e sua expressão -, o mundo atrás dele, toda uma 
série de objetos e relações que, em função dessa ou daquela relação 
de reciprocidade entre nós, são acessíveis a mim e inacessíveis a 
ele (BAKHTIN, 2011, p. 21).   

 

 

 De modo similar, entendemos que, com a alusão, olharemos as partes 

inacessíveis de um certo todo da obra em tela, a partir da extralocalização 

pressuposta na investigação científica, pela qual tencionamos tornar familiares 

certos sentidos estranhos do trabalho de pesquisa que se dará no movimento 

interlocutivo da ação da linguagem e da linguagem em ação. 

 Ao falar de familiaridade e, ao mesmo tempo, de estranhamento, estamos 

indicando o entendimento de que os sentidos não se encerram na palavra, mas que 

esta é apenas o reflexo de uma realidade que, como luz e sombra, revelam e 

escondem sentidos que transpiram o silêncio, porque, se há palavras que transpiram 

silêncios, há também silêncios que transpiram palavras. O silêncio significante é a 

“respiração”, “fôlego da significação”, “lugar do implícito”, “da incompletude”, “um 

lugar de recuo necessário para que se possa significar, para que o sentido faça 

sentido. Reduto do possível, do múltiplo” ele se constitui como elemento do jogo 

alusivo, e como cerne mesmo do funcionamento da linguagem, isso “porque a 

escrita é forma específica de fazer silêncio, de fazer ressoar o silêncio dos outros 

sentidos” (ORLANDI, 2007, p. 12; 13; 84) porque 

 

silêncio não é palavra. Silêncio é oração inteira. Nele dormem todos 
os sons, os ditos e os não-ditos. Tudo o que ainda está por criar 
encontrará lugar no falso vazio do silêncio. [...] No sigilo do silêncio 
dormem notícias inusitadas, esperando a palavra suscitá-las 
(QUEIRÓS, 2007, p.19). 
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 Os silêncios do familiar/estranho da obra são suscitados nos jogos alusivos, a 

partir de um narrador que confessa ao leitor o seu estranhamento dentro de sua 

própria família, quando afirma que já ao nascer pareceu-lhe pegar o trem andando 

em que todos eram estranhos. Ainda que fosse sua família de nascimento e 

convívio, sentia-se marginal naquele modo de ser dos com quem convivia:  

 
 
Sempre suspeitei o nascer como entrar num trem andando. Só que, 
o mundo, eu não sabia de onde vinha nem para onde ia.  E, no meu 
vagão, não escolhi os companheiros para viagem. Eram todos 
estranhos, severos, amargos, impostos (QUEIRÓS, 2011, p. 37-38, 
grifo nosso). 
 
 
 

 O fragmento citado nos mostra que o estranhamento indicia 

desconhecimento, o novo a ser conhecido. O familiar se torna estranho porque 

esconde sentidos outros que precisam ser desvendados. Não alcançamos o outro 

em sua integridade, há sentidos que existem sempre alheios aos nossos desejos e 

aos nossos olhos. As palavras do autor indicam que seus “companheiros de viagem” 

(familiares) precisam ser (re)descobertos, desvelados e decifrados porque nem a 

convivência, o tempo e as relações permitem-nos alcançar o outro em sua 

totalidade. A vida, ao formatar nossa existência, antes mesmo do nosso nascimento, 

nos impõe a árdua tarefa de tornarmo-nos menos indecifráveis na relação eu-para-

mim, outro-para-mim, eu-para-outros. Esse é um dos princípios para a convivência 

social, em que a palavra é  

 
 
uma espécie de ponte lançada entre mim e os outros [...] toda 
palavra serve de expressão a um em relação ao outro. Através da 
palavra, defino-me em relação ao outro, isto é, em última análise, em 
relação à coletividade (BAKHTIN, 2014a, p.117, grifo do autor).  

 

 

 A atividade comunicativa nos permite revelar e desvelar sentidos submersos 

na relação dialética eu-outro, por isso, esse processo de estranhamento e 

familiaridade também pode ser visto sobre o prisma dos sentidos implícitos que 

necessitam ser desvendados pelo leitor, seja no texto, seja na vida.  Como em 
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Queirós (2011), que a palavra “não é apenas um reflexo, uma sombra da realidade, 

mas também um fragmento material dessa realidade” (BAKHTIN, 2014a, p. 33). 

Essa realidade não tem correspondência com o real-concreto, mas são possíveis 

sentidos articulados pela palavra. Os sentidos estranhos, em um primeiro momento 

vão sendo familiarizados no movimento de ir, vir e devir da alusão. Esse movimento 

é produto e processo de nossa investigação, porque é pelas partes que 

procuraremos conhecer um certo todo, nos ecos das vozes discursivas e no traçado 

mnemônico que formam, com as palavras, o desenho narrativo. Vale ressaltar, 

entretanto, que, mesmo com uma visão extralocalizada, nunca o ‘um’ conhecerá o 

‘outro’ nessa totalidade de que falamos. 

 

2.1.1 Vermelho amargo: matizes de uma vida em tela  

 

 

 Vermelho amargo (2011), corpus da investigação, é uma obra do autor 

mineiro Bartolomeu Campos de Queirós, sendo seu último livro publicado em vida. 

Considerado também poeta, Queirós desenha em prosa e poesia um ‘eu’ que se 

revela “para o mundo ora amargo ora esperançoso” (QUEIRÓS, 2011, p. 68-69). A 

formação semântico-enunciativa do romance vai além da tessitura textual, imbrica-se 

em todas as partes composicionais que, com as lembranças, formam a unidade e a 

significação da narrativa. Em Queirós (2011), os sentidos não estão dados, precisam 

ser aludidos pelo leitor. Dessa maneira, enquanto leitores, alusivamente, 

perseguiremos os vestígios e os rastros dos sentidos que formam a paisagem 

autobiográfica. Convém anteciparmos que a autobiografia não está aqui sendo 

compreendida como a descrição ipsis litteris de uma vida, mas como a 

transsignificação e transmutação da voz do narrador-personagem que cria e 

(re)inventa-se no presente da narração. 

 Na escrita autobiográfica, o autor se extralocaliza, ao contemplar-se no(s) 

‘outro(s)’ e/ou enquanto ‘outro’ ele alcança certa completude de si. Desse lugar 

exterior, o autor alcança o excedente de sua visão e penetra axiologicamente o 

mundo de dentro dele. Dessa maneira, ele deixa de ser o ‘eu’ biográfico e desdobra-
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se nos ‘outros’ (autor, criador, narrador, personagem) de suas criações. Tais 

desdobramentos se consolidam como “ações puramente estéticas” pelas quais 

 
 
o autor pode tornar-se puro artista onde deixa de ser ingênuo e 
inteiramente enraizado no mundo da alteridade, onde há rupturas do 
parentesco entre personagem e autor, onde ele é cético em face da 
vida da personagem; aos valores da vida da personagem ele irá opor 
sempre os valores trangredientes do acabamento, irá concluir essa 
vida de um ponto de vista essencialmente distinto de maneira pela 
qual ela foi superada de dentro de si mesma pela personagem; ali 
cada linha, cada passo do narrador tenderá a utilizar o excedente 
essencial de visão; uma vez que a personagem necessita de uma 
justificação  transgrediente, a visão e o ativismo do autor irão 
abranger substancialmente e elaborar precisamente as fronteiras 
semânticas essenciais da personagem, onde a vida desta está 
voltada para fora de si (BAKHTIN, 2011, p.153, grifos do autor). 

 

 

 Também no intuito de nos voltarmos para fora e exercitarmos o excedente de 

nossa visão é que, com a alusão, investigamos os fios semântico-enunciativos 

tecidos já no projeto gráfico composicional da obra, a fim de evidenciarmos o 

movimento interlocutivo da ação da linguagem e da linguagem em ação. Esse 

movimento é produto e processo em nossas leituras, porque é pelas partes que 

procuraremos compor o certo todo, nos ecos das vozes discursivas e no traçado 

mnemônico que formam, nas palavras, o desenho verbo-voco-visual da 

autobiografia queiroseana.  

 Sendo Vermelho amargo (2011), uma obra metafórica, o desenho narrativo 

não vai se delineando apenas nas palavras, mas em toda disposição da obra, desde 

o título, diagramação, editoração – vermelho das letras sobre o branco do papel, da 

capa ao dorso das páginas - como nas referências aos objetos que compõem os 

tons avermelhados de uma narrativa intensa e profunda como a própria dor da 

personagem. Uma dor que “principia nas unhas, passa pelos cabelos, contagia os 

ossos, penaliza a memória e se estende pela altura da pele” (QUEIRÓS, 2011, p. 7-

8).   

 Destarte, para investigar os sentidos presentes na obra, é necessário fazer o 

jogo alusivo das letras, das imagens e dos sons que essa prosa-poética nos delega.  

As memórias de Queirós (2011) surgem com a verbo-visualidade de uma obra que 
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utiliza as metáforas e a sonoridade poética para compor pelas/nas palavras a escrita 

de uma vida, representativa dos sentimentos, dos anseios e ideologia que circundam 

o universo de nossa (des)humanidade.   

 Nessa linha interpretativa, podemos afirmar que o verbo-visual, na escrita 

queiroseana, passa a conter a dialogia prevista na interação parte/todo/parte, e 

através desses elementos podemos compor o “desenho verbal” que, com a alusão, 

desembaraçam as letras e desamarram os segredos decifráveis de uma obra. “[...] o 

embaraço das letras amarrava segredos que só o coração decifra” (QUEIRÓS, 

2011, p. 20). 

 Na narrativa em tela, Queirós mistura as tintas e “desarruma a linguagem a 

ponto que ela expresse nossos mais fundos desejos”, com isso, ele exercita a 

“terapia literária” do existir (BARROS, 1996, p. 70). As memórias, metáforas e 

metonímias traçam o “desenho verbo-visual” de suas vivências e, por elas, o leitor vê 

as imagens que integram tanto o mundo do autor quanto o seu.  Isso porque as 

palavras, enquanto refração, atualizam continuamente o universo do leitor. 

 Se o desenho verbal é “a imagem na vista do leitor”, e se, ainda, as “imagens 

são palavras que lhes faltaram1”, então, podemos concluir que o “desenho verbal” 

pode ser entendido como a própria alusão, que nas “metáfora/metonímia e memória 

torna o indizível, dizível” (TORGA, 2001, p.47) e faz-nos “transver” o mundo. 

 

2.1.2 Litera(lei)tura e alusão em Vermelho amargo 

 

 

 A obra, Vermelho amargo (2011), apresenta uma história sobre a lembrança 

de uma infância sofrida. O narrador escreve suas memórias de menino e, para tanto, 

se utiliza das metáforas que se fazem presentes em todo projeto gráfico do livro, 

desde a disposição da narrativa em folhas que parecem amareladas pelo tempo, 

ásperas, no design em tons vermelhos e no título que exprimem o mundo amargo de 

uma criança que “carregava o peso da terra, sem estar bem no fundo”, recordado 

                                                           
1
 Afirmações de Manoel de Barros em entrevista para o Documentário: “Só dez por cento é mentira” 

de Carlos Alberto Didier. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=QZLC8wNVtf 
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por um adulto que descobre, no hoje, a “sonoridade surda” de um “ainda menino” 

morando em si. (QUEIRÓS, 2011, p. 14; 63). O contraste das cores vermelho e 

branco, desde a composição gráfica do livro, é um convite ao leitor a entrar no jogo. 

O vermelho da capa indicia o que está por vir, a narrativa surpreende o leitor ao ser 

escrita com letras vermelhas deitadas sobre o branco, aludindo ao contraste dos 

afetos presentes/ausentes na vida do narrador. Conforme ilustrado a seguir: 

 

                     

Figura 1 – Ilustração da diagramação/composição da obra, Vermelho amargo, de Bartolomeu 
Campos de Queirós. 
 

 

 

 Percebemos pelas imagens que a obra em tela se inscreve no conjunto das 

articulações de um projeto narrativo verbal e visual. A disposição e composição dos 

recursos linguísticos-literários, desde a diagramação, formam a arquitetônica que 

amplia a valorização das palavras não apenas como recurso verbo-visual, mas como 

teia de sentido. A visualidade e sonoridade lírica na escrita queiroseana mobilizam 

sentidos circunscritos na relação parte/todo/parte. Eles constituem a unidade da 

obra e permitem não apenas marcar a espacialização de cenário autobiográfico, 

como também criar imagens que nos incitam a povoar o universo de sua história, 

tonalizando-a com o olhar de nossas experiências. Essa operacionalização dialógica 

nos faz engendrar não somente a porosidade mais dura e profunda da materialidade 

linguística, mas explorar, no corpo discursivo, na voz da narração, com a emoção de 

nossas vivências, a superfície mais profunda das memórias, pois, não só, mas 
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“também pela superfície profunda da pele a memória se faz palavra” (QUEIRÓS, 

2011, p. 30). 

 Segundo Brait (2013), em uma perspectiva semiótico-filosófica-ideológica, o 

signo designado ideológico em Bakhtin/Volochínov, na obra Marxismo e filosofia da 

linguagem, “serve de fundamento para a leitura do visual, da cultura visual, ainda 

que Volochínov, aparentemente, não tenha se dedicado à imagem” (BRAIT, 2013, p. 

46). A partir dos postulados de Bakhtin/Volochínov (2014), compreendemos que 

qualquer 

 

instrumento pode ser convertido em signo ideológico. [...] Todo 
instrumento de produção pode, da mesma forma, se revestir de um 
sentido ideológico [...] é possível dar ao instrumento uma forma 
artística, que assegure uma adequação harmônica da forma à função 
e produção. Nesse caso, produz-se uma espécie de aproximação 
máxima, quase uma fusão, entre o signo e o instrumento. [...] um 
signo não existe apenas como parte de uma realidade; ele também 
reflete e refrata uma outra. Ele pode distorcer essa realidade, ser-lhe 
fiel, ou apreendê-la de um ponto de vista específico. Todo signo está 
sujeito aos critérios de avaliação ideológica (isto é, se é verdadeiro, 
falso, correto, justificado, bom, etc.). O domínio do ideológico 
coincide com o domínio dos signos: são mutuamente 
correspondentes. Ali onde o signo se encontra, encontra-se também 
o ideológico. Tudo que é ideológico possui um valor semiótico 
(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p. 32-33, grifo do autor).  
 
 
 
  

 Ainda com os autores, cremos que 

 
 
cada signo ideológico é não apenas um reflexo, uma sombra da 
realidade, mas também um fragmento material dessa realidade. Todo 
fenômeno que funciona como signo ideológico tem uma encarnação 
material, seja como som, como massa física, como cor, como 
movimento do corpo ou como outra coisa qualquer. Nesse sentido, a 
realidade do signo é totalmente objetiva e, portanto, passível de um 
estudo metodologicamente unitário e objetivo. Um signo é um 
fenômeno do mundo exterior. O próprio signo e todos os seus efeitos 
(todas as ações, reações e novos signos que ele gera no meio social 
circundante) aparecem na experiência exterior 
(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p. 33). 
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 A partir do exposto nos fragmentos, ratificamos a ideia de que o traçado da 

narrativa queiroseana funde-se a escrita, revelando e desvelando o enredo que 

forma a ilustração de uma paisagem autobiográfica, colorida com as cores que 

trazem ao presente às marcas de tempos idos, em um espaço onde tudo se renova 

mais rápido que um piscar de olhos. Diante desta grande tela, pintada em versos 

literários, nada é despropósito, mas faz parte da invenção poética, cujo cenário é 

delineado, semanticamente, nos arranjos de uma linguagem terapêutica que serve 

para exprimir e aliviar uma dor que “vem de afastadas distâncias, sepultados 

tempos, inconvenientes lugares, inseguros futuros” (QUEIRÓS, 2011, p. 8). 

 

2.1.3 Desenho verbo-visual: letras que pintam uma paisagem autobiográfica 

 

 

 Não aleatoriamente, Queirós (2011), inicia a constituição de sua história com 

a epígrafe “foi preciso deitar o vermelho sobre papel branco para bem aliviar seu 

amargor”. Há aí a alusão ao encontro do autobiográfico, significa dizer que o autor 

escreve na obra fatos de sua infância, dando ao leitor a ideia de estar escrevendo 

sua própria vida, contudo, a escrita deste passado vem alterada pelas reflexões do 

autor-criador que agora (re)cria, narra o vivido com o olhar amadurecido do tempo. 

Reflexões profundas de um adulto que, ao tornar-se objeto de sua própria 

contemplação, julga a experiência como dolorosa e amarga, que, ao não ser 

esquecida, deve ser aliviada pela escrita, como afirma Queirós (2007, p. 49) “as 

palavras podem abrir feridas, mas também cicatrizam as chagas. A palavra não 

sangra, a palavra cura. A palavra liberta a dor. E quando escrita, a dor nos pacifica.” 

Convém recordarmos ao leitor que essa discussão será mais bem aprofundada em 

outras seções deste trabalho. 

 O vermelho também está presente no elemento estruturador do enredo – o 

tomate – que, vermelho por essência, torna-se o símbolo das sensações 

experimentadas na infância, ora tomado pelo prazer, ora pela amargura e pela dor.  

A narrativa do mundo afetivo do narrador é descrita em folhas finas, como as 

próprias fatias de tomate cortadas pela madrasta: “a madrasta retalhava um tomate 

em fatias, assim finas” (QUEIRÓS, 2011, p. 9). Essas fatias tornam-se fragmentos 
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dos vários vermelhos que constituem o mundo lembrado e, consequentemente, as 

ressignificações desse mundo vivido. Esses contrastes das cores - vermelho e 

branco - no papel e no título da obra materializam as dolorosas recordações de um 

passado presentificado nas memórias da personagem. O pesar das lembranças faz 

com que o leitor deguste os sabores e vivencie, juntamente com o narrador, as 

dores do menino. Já o tomate é o elemento que ata e desata os nós da narrativa, 

por concentrar as metáforas e memórias afetivas desse mundo poético do narrador. 

 O leitor de Bartolomeu Campos de Queirós em Vermelho amargo (2011) não 

é apenas convidado a provar de seus sabores, de sua experiência, mas também a 

transcrever seu próprio mundo, como em um processo de espelhamento. O que é 

refletido na obra refrata esse mundo social do leitor que se torna coadjuvante do 

autor na montagem narrativa. Entretanto, para transportar-se a este mundo de 

significações, é necessário desprender-se das normas, dos saberes, do vivido. É 

preciso aliviar as culpas e habitar um espaço atemporal, em que passado e presente 

se entrecruzam em um processo dialógico de construção dos sentidos entre leitor e 

autor que torna o já sido - no vir a ser - em sendo.  

 As lembranças são recuperadas, revividas no presente com esse olhar 

valorado, reflexivo, de quem compreende o paradoxo da experiência. A valoração 

pode ser entendida como a “manutenção da alteridade do centro de valor de tal 

arquitetônica, que é considerado de um ponto de vista transgrediente, 

extralocalizado, exotópico, por sua vez único e outro” (PONZIO, 2010, p. 31, grifo do 

autor), ou seja, ao rememorar sua infância pela escrita, o autor a avalia, questiona, 

(re)ordena os fatos, a partir de um julgamento valorado pelo tempo e a partir desta 

exterioridade. Ao exteriorizar-se ele se reconhece, a partir de um olhar impregnado 

de certos tons axiológicos dos valores de uma vida formada na coletividade e na 

experiência com ou outros, pois,  

 

[...] não me desligo axiologicamente do mundo dos outros, percebo a 
mim mesmo numa coletividade: na família, na nação, na humanidade 
culta; [...] Enquanto a vida flui em indissolúvel unidade axiológica 
com a coletividade dos outros, é assimilada, construída e organizada 
no plano da possível consciência alheia dessa vida, é percebida e 
construída como uma possível narração que sobre ela o outro faz 
para os outros (os descendentes); a consciência do possível narrador 
e o contexto axiológico do narrador organizam o ato, o pensamento e 
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o sentimento em que estes estão incorporados em seus valores ao 
mundo dos outros; cada um desses momentos da vida pode ser 
percebido no todo da narração – a história dessa vida pode estar na 
boca das pessoas; minha contemplação de minha própria vida é 
apenas uma antecipação da recordação dessa vida pelos outros, 
pelos descendentes, simplesmente pelos meus familiares, pelas 
pessoas íntimas (varia a amplitude do aspecto biográfico da vida); os 
valores que organizam a vida e a lembrança são os mesmos. O fato 
de que o outro não foi inventado por mim para uso interesseiro, mas 
é uma força axiológica que eu realmente sancionei e determina 
minha vida (como a força axiológica da mãe que me determina na 
infância) confere-lhe autoridade e o torna autor interiormente 
compreensível de minha vida (BAKHTIN, 2011, p. 140-141, grifo do 
autor). 

 

 
  

 Imbuído de tonalidades axiológicas, Queirós (2011) vai (re)organizar suas 

lembranças da infância, a partir dos valores de sua vida adulta. Como autor, ele é 

aquele que determina o relato dessa experiência, compreendendo-a como a 

ampliação, não somente do entendimento de sua vida pessoal, mas também da 

sociedade. O que aqui discutimos pode ser conferido nas análises a seguir. 

 Na obra, a delicadeza da mãe, já morta, expressa nas lembranças, contrapõe-

se à severidade da madrasta na descrição de suas memórias de menino. Esses 

antagonismos tornam-se marcas alusivas referenciadoras para representar os 

conflitos afetivos do narrador: “seu beijo de mãe era um santo remédio” (QUEIRÓS, 

2011, p. 8, grifo nosso); “A madrasta retalhava um tomate em fatias, assim finas, 

capaz de envenenar a todos” (QUEIRÓS, 2011, p. 9, grifo nosso). Enquanto o 

remédio serve à cura, o veneno mata.  

 Esses jogos antagônicos compõem o cenário da narrativa e se localizam 

como marcas alusivas que reconstroem as lembranças do narrador e delineiam as 

personagens, os espaços-tempos e a própria narrativa. A infância sofrida é descrita 

por uma sonoridade poética que leva o leitor a provar do “vermelho amargo” em um 

misto de dor e prazer concomitantes. Os vermelhos do mundo afetivo do menino são 

elementos espaço-temporais que aludem aos sentimentos e acionam o campo 

semântico - sangue-dor–tomate -: “cortava o tomate vermelho sanguíneo, como se 

degolasse cada um de nós seis” (QUEIRÓS, 2011, p. 9, grifo nosso). Em uma leitura 

mais simbólica, podemos inserir o vermelho no campo das significações que 
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considera a cor do amor, da paixão, cor quente, explosiva, do fogo, da morte, do 

calvário. Os vermelhos são múltiplos como também lhe são múltiplas as 

possibilidades de representações desse universo afetivo, expressivo dos conflitos, 

dos anseios e das lembranças do narrador.  

 O vermelho nesse espaço também é tomado como um elemento prazeroso, 

doce, passageiro, temporário, como a existência da mãe: 

 

No princípio, se um de nós caía, a dor doía ligeiro. Um beijo seu 
curava a cabeça batida na terra, o dedo espremido na dobradiça da 
porta, o pé tropeçado no degrau da escada, o braço torcido no galho 
da árvore (QUEIRÓS, 2011, p. 8).  
 

 

 Com a ausência da mãe, a dor ligeira, interrompida pelo prazer do afago, se 

torna amarga, agressiva, como os próprios gestos da madrasta. Assim, o vermelho 

não é mais doce, agora ele torna-se Vermelho amargo, e, descrevendo suas 

lembranças, o narrador as ressignifica com o olhar de quem compreende ou tenta 

compreender o paradoxo do tempo que exprime o antes e o agora e indicia, 

consequentemente, o depois: “há que experimentar o prazer para, só depois, bem 

suportar a dor” (QUEIRÓS, 2011, p. 8). 

 Dessa forma, vai se com a memória revisitando e (re)contando a história de 

uma infância amarga descrita pela perda da mãe, a presença de um pai alcóolatra, 

de uma madrasta áspera e de seis crianças, dentre eles, “o irmão triturador de vidro, 

a irmã que bordava mares, a que deixara o gato órfão, a nascida em todas as 

manhãs no globo terrestre” (QUEIRÓS, 2011, p. 63). Essa prosa poética é 

construída com os sons, os sabores, as cores e os odores de uma dor que, expressa 

nas palavras, parece soar aos nossos ouvidos com a mesma extensão e 

profundidade dos sentimentos do menino, levando-nos ao universo onde “nada fica 

sem dor [pois] também os olhos, que só armazenam as imagens do que já fora, 

doem” (QUEIRÓS, 2011, p. 8). 

 Os pontos até aqui discorridos permite-nos considerar que a narrativa 

queiroseana é atravessada por uma sonoridade e visualidade que não somente 

integram a obra, mas a amplia verbalmente. Queirós (2011) desenha em prosa-

poética a paisagem de um passado revivido, ressignificado em vias literárias. 
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Vermelho amargo (2011), então, pode ser considerado um livro, onde não somente 

a palavra é signo, mas toda sua montagem (composição, disposição, diagramação) 

é organizada para comunicar, revelar e/ou desvelar sentidos familiares/estranhos 

que formam a teia narrativa e tecem a unidade semântico-discursiva da obra em 

tela.  

 A paisagem autobiográfica vai se delineando na realização da leitura. As 

palavras nas vistas do leitor ganham dimensões espaciais, esculturais, visuais, 

enquanto que a sonoridade poética projeta, em versos, a melodia de um passado de 

“dores que a palavra não esgota ao dizê-las” (QUEIRÓS, 2011, p. 17). 

 Transcrevendo suas lembranças Queirós (2011) condensa na cor da tinta 

vermelha derramada sobre o papel branco, mas parecendo envelhecido, 

(letras/memórias/sentidos), as marcas, os rastros e vestígios de um ‘eu’ que não se 

fecha em silêncio, mas comunga conosco a litera(lei)tura de “um recado rabiscado 

pela faca no ar cortando em fatias o vermelho” ciclo constante de uma vida 

percorrida nos trilhos invisíveis do tempo (QUEIRÓS, 2011, p. 65).  
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2.2 Memória 

 

Só a escrita preserva o passado, o futuro 
e ressuscita aquilo que parecia sepultado. 
Ela vive no tempo mais-que-perfeito. A 
escrita torna palpável duas emoções 
intocáveis: o passado e o sonho. Feitas 
do ontem e do amanhã, escrever é abrigar 
o que foi feito, e mais, gravar o ainda por 
fazer. Escrever é preservar o passado e 
promover rupturas.  
 

    Bartolomeu Campos de Queirós 

 

 

2.2.1 O revi(ver) de uma vida nas malhas do tempo 

 

 

 A epígrafe supracitada já indicia que as memórias se constituem do passado 

e do sonho, ou seja, estão nelas as recriações do que foi, do que é e do que ainda 

há de ser. Em linhas gerais, todo e qualquer estudo sobre memória considera o 

presente da lembrança como o amarrotamento de um passado, ou seja, é o passado 

irrepetível em um tempo sempre atualizado e ressignificado pelo rememorador, 

portanto, é uma lembrança heterogênea, assimétrica, produto e processo de um 

devir que interfere no curso atual das representações, pois, “o homem pode atualizar 

impressões ou informações passadas, ou que ele representa como passadas” (LE 

GOFF, 2013, p. 387).  

 A memória está fundada nas relações entre o passado comunicado em um 

presente. Este passado já não é a experiência com seu corpo, suas emoções e sua 

voz, mas o comunicável por um outro corpo e outra voz, inscrevendo-se a partir de 

uma “temporalidade que não é a de seu acontecer, mas a de sua lembrança” 

(SARLO, 2007, p. 25). Essa lembrança não é totalitária, mas fragmentada, dada as 

seleções, esquecimentos, interesses etc. De outra maneira, essa lembrança pode 

ser variável e atualizada por essa temporalidade a cada repetição. Segundo Torga 

(2011), 
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quaisquer que sejam as concepções de memória, em sua maioria, 
têm em comum que os seus fenômenos são resultados de uma 
organização dos sistemas e que é por esta organização que ela se 
mantém ou se reconstitui. Estas concepções não consideram o 
tempo da lembrança, o presente, como refacção do passado; a 
memória é tomada como mera reprodução do lembrado, não 
exerceria uma ação no passado (TORGA, 2011, p. 40). 
 
 

 

Na construção da significação literária, a memória é mecanismo 

imprescindível, pois, rememorando o passado e ressignificando-o, libera-se o que 

estava oculto (VILLAÇA, 2007, p. 72). Os eventos e ações comunicam um passado 

que é tomado em um presente não mais sentido, mas lembrado. Com isso, o ato de 

leitura e escrita, em um dado tempo histórico, carrega possíveis interrupções da 

eventividade, moldado pelo presente da lembrança.  Compreender esse processo é 

colocar-se em posição responsiva ativa, que pressupõe a análise, a contemplação, 

cujos tons axiológicos identificam os fatores que estão além da palavra, porque 

“também pela superfície da pele a memória se faz palavra” (QUEIRÓS, 2011, p. 30). 

E,   

 

a identificação e a contemplação se dão via memória, que, enquanto 
refacção, re-vivência, deve ser entendida não como preenchimento 
de lacunas, mas como a própria lacuna onde há a subversão da 
ordem, o amarrotamento, a rasura do que foi (TORGA, 2006, p. 79). 
 

 
 

 Olhar o passado é colocar-se na condição de ‘outro’, aquele que repensa a 

experiência com olhos do presente.  A imagem do passado é rasurada pelo tempo, 

“a lembrança é, portanto, algo distinto do acontecimento passado: é uma imagem 

(imago mundi), mas que age sobre o acontecimento (anima mundi), não integrando 

a duração e acrescentando o futuro do passado” (CANDAU, 2014, p. 66), ou seja, 

não é cópia fiel do vivido, mas representação mnemônica. 

 A (re)ordenação das referências memoriais, pressuposta no lembrar e no 

esquecer, evidencia a alteração da ordem temporal em um tempo que não é mais 

cronológico, íntimo, privado, cognoscível e individual, mas social, pois tem as 

intervenções de ‘outros’. É subversão do que foi, ressignificação do que é e projeção 

do vir a ser.  É o próprio  
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movimento do já-sido em direção ao que ainda não é em sendo, ou 
seja, um passado que pelo presente indicia o futuro. [...] Esse 
movimento [...] caracteriza a dinamicidade do real que embora linear 
é constituído de fragmentos, rupturas, partes, faltas, silêncios 
porque neste real está o sujeito rememorador (TORGA, 2001, p. 57). 
 
 
 

 Esse sujeito rememorador recupera o passado, “incorpora e coloca sua marca 

em uma espécie de selo memorial que atua como significante da identidade” 

(CANDAU, 2014, p. 74). O mundo de suas representações é moldado pelas 

coordenadas temporais de onde origina a sensação de continuidade, “condição 

necessária da representação da unidade do Eu” (CANDAU, 2014, p. 61). Memória e 

identidade são indissociáveis, pois as lembranças e evocações do passado 

perpetuam “o sentimento de nossa identidade” (HALBAWACHS, 1925; 1994, apud 

CANDAU, 2014, p. 17), já que, “esquecer é desexistir, é não ter havido” (QUEIRÓS, 

2011, p. 65). As memórias consolidam nossa existência no mundo. Como afirma 

Bosi: 

 

[...] a memória permite a relação do corpo presente com o passado, 
e, ao mesmo tempo, interfere no processo ‘atual’ das 
representações. Pela memória, o passado não só vem à tona das 
águas presentes, misturando-se com as percepções imediatas, como 
também empurra, ‘desloca’ estas últimas, ocupando o espaço todo 
da consciência (BOSI, 1994, p. 46-47). 
 
 

  

 Nas representações das lembranças, o passado sobrevive. Só a Mnemosyne, 

divindade da memória, é capaz de “unir aquilo que fomos ao que somos e ao que 

seremos” (CANDAU, 2014, p. 59).  Sendo assim, a Literatura serve como via de 

transmissão memorial. No tecido das linguagens, estarão as evocações das 

imagens atualizadas pela experiência. “Lembrar não é reviver, mas refazer, 

reconstruir, repensar, com imagens e ideias de hoje, as experiências do passado” 

(BOSI, 1994, p. 55), pois cremos em Queirós (2011) que “a memória suporta o 

passado por reinventá-lo incansavelmente” (QUEIRÓS, 2011, p. 60). 

 Assim, a Literatura não será em si mesma cópia do real, mas representação 

do que fica do real. E fica o que significa ao sujeito rememorador, modificado pelo 

tempo e espaço, pois, a ação memorial não é apenas individual e particular, mas 
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social, ideológica, histórica e cultural.  “Recordar, assim como esquecer, é, portanto, 

operar uma classificação de acordo com as modalidades históricas, culturais, 

sociais, mas também bastante idiossincráticas” (CANDAU, 2014, p. 84). A assimetria 

das relações que envolvem o tempo-espaço pela memória impõe ao indivíduo a 

necessidade de operar com as descontinuidades: mesmo/outro, 

semelhante/diferente, estranho/familiar, presente/ausente.  A memória atua na linha 

da contradição, onde ‘um’ pressupõe ‘outro’, e o que ao mesmo tempo se revela se 

esconde, pois a memória é apenas uma parte de um todo recortado, dada a 

 

 

dificuldade, senão da impossibilidade, de reviver o passado tal e 
qual; impossibilidade que todo sujeito que lembra tem em comum 
com o historiador. Para este também se coloca a meta ideal de 
refazer, no discurso presente, acontecimentos pretéritos, o que, a 
rigor, exigiria se tirassem dos túmulos todos os que agiram ou 
testemunharam os fatos a serem evocados. Posto o limite fatal que 
o tempo impõe ao historiador, não lhe resta senão reconstruir, no 
que lhe for possível, a fisionomia dos acontecimentos. Nesse 
esforço exerce um papel condicionante todo o conjunto de noções 
presentes que, involuntariamente, nos obriga a avaliar (logo, a 
alterar) o conteúdo das memórias (BOSI, 1994, p. 59, grifo do autor). 

 

 

 Nesse sentido, a Literatura autobiográfica se inscreve com e nas memórias, e 

nos dá o sentido de continuidade temporal, a sensação de que o tempo passado é 

acessível e submisso às nossas evocações, que, embora aparentem ser de ordem 

subjetiva, estão submersas em uma teia dialógica da comunicação do ‘eu’ com 

‘outro’, dando ênfase ao caráter social e dialógico da memória.   

 Se, por um lado, as evocações sofrem interferências, por outro, a leitura que 

fazemos dessas evocações quando as verbalizamos também já não são as mesmas 

e nem expressam o que realmente foi. São representativas dos fatos alterados pelo 

tempo e de nossas ressignificações semânticas. Em uma análise mais 

metodológica, as representações dos fatos são aquelas “relativas à existência”, e as 

representações semânticas são as “relativas ao sentido atribuído aos fatos” 

(CANDAU, 2014, p. 39).  Assim, coexistem, simultaneamente, a memória factual e a 

memória semântica, sendo que ambas são indissociáveis à nossa formação. Elas se 
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tornam os fios condutores para constituição e representação do espaço 

autobiográfico. 

 

 

2.2.2 Memória: a constituição do “eu” no espaço autobiográfico  

 

 

 A memória não é a constituição de um evento, mas é a reconstituição de 

fragmentos eventuais que se sustentaram no tempo de nossas lembranças, como 

afirma Candau (2014, p. 66), “o tempo da lembrança não é o passado, mas o futuro 

já passado do passado”. Alcméon de Crotona diz que “os homens morrem porque 

não são capazes de juntar o começo ao fim” (CANDAU, 2014, p. 59), logo, essas 

assertivas impõem-nos uma questão: como apreender o tempo? Parece-nos algo 

impossível, mas a memória permite juntar os fios do ‘já sido’ ao ‘em sendo’ e ao 

‘ainda não’. 

 O lembrar e o esquecer são originários da nossa condição de ser. Nossa 

identidade está definida mais pelas coordenadas temporais que espaciais. O tempo 

dá essa ideia de continuidade, pois, “não é a conservação das lembranças que nos 

dá o sentido do tempo, mas o fato de sermos capazes de lembrar que tivemos um 

passado” (GRIMALD, 1993, apud CANDAU, 2014, p. 79).  A escrita de si se dá pelo 

acionamento, entre outras razões, da memória, visto que,  

 

através da memória o indivíduo capta e compreende continuamente 
o mundo, manifesta suas intenções a esse respeito, estrutura-o e 
coloca-o em ordem (tanto no tempo como no espaço) conferindo-lhe 
sentido (CANDAU, 2014, p. 61).  
  
 

 O sujeito passa pelo tempo, mas o tempo não passa com a lembrança. A 

memória dá ao ser a eternização desse tempo de ser. Ela é transcendente ao 

tempo, é ela que inscreverá a autoimagem do ‘eu’ na escrita e/ou relato de uma 

vida, ainda que de forma fragmentária.  

 A fragmentação das lembranças pelo deslocamento temporal do vivido faz 

parte do movimento de escoamento do tempo, onde os eventos pretéritos, passados 
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pelo crivo da memória, transformam-se no “que somos e no que seremos” 

(CANDAU, 2014, p. 65).  Essas lembranças, por sua vez, são filtradas pela nossa 

memória semântica, ou seja, aquela que construímos em cadeias de significações 

diversas. Assim, nem o acontecimento, nem a lembrança do que passou são os 

mesmos, eles fazem parte desses elos movediços de nossas elaborações, 

recuperadas em um tempo também flutuante em nossa memória. Nesse sentido, 

podemos concordar com Bosi (1994), que só registramos um fragmento do cabedal 

infinito de nossas memórias. Com isso, a autoimagem de si ou dos acontecimentos 

não é imagem fiel, mas outra multifacetada, “plena de toda a complexidade do 

sujeito e de sua trajetória de vida” (CANDAU, 2014, p. 65).  

 A lembrança, sendo algo distinto do acontecimento vivido, se transforma em 

imagem, em movimento do “já sido”, “em sendo”, e ao “ainda-não”, que pelas 

evocações são constituídas e atualizadas no instante mesmo de sua origem, o ‘já’. 

Desse modo, 

 

a memória não reproduz absolutamente o que foi, mas refaz o 
passado, reconstrói o vivido sob o olhar do tempo presente que não 
é apenas individual, mas social. Exige, pois, um trabalho de 
transformação, mas, como num palimpsesto, conserva, 
relativamente, as características do todo de que é parte e do qual a 
memória faz o recorte ao lembrar o que significa (TORGA, 2007, p. 
1). 

 
 

 Essa imagem é rasura, amarrotamento e recorte de um tempo que não 

guardou a fiel lembrança, nem a verdadeira medida da jornada, tornando-se rastros 

memoráveis que são decisivos na construção desse ‘eu’. Guardamos, do passado,  

 

acontecimentos que são percebidos como tal, que fazem sentido 
para quem lembra, ordenados de acordo com um sistema racional no 
momento mesmo da evocação [...] nos quais acontecem a ‘tomada 
de memória’ que é, ao mesmo tempo, tomada de consciência de si 
mesmo (CANDAU, 2014, p. 65-66). 
 
 

 Essa consciência de si assenta na relação “eu e outro”. É o ‘eu’ do presente 

olhando, valorando, repensando esse ‘outro’ do passado. É reflexo e refração, é o 

fora e é o dentro; é o deslocamento e a condensação, próprios da simbiose da 
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representação. O ‘outro’ o complementa, pois o olhar sobre si mesmo é sempre 

incompleto, está sempre à espera do acabamento que só o outro pode dar “porque o 

que vejo predominantemente no outro em mim mesmo só o outro vê” (BAKHTIN, 

2011, p. 22). 

 Bosi (1994), citando Bergson (1959), nos faz entender que a ação da 

consciência é dialógica, pois “supõe o ‘outro’, ou seja, a existência de fenômenos e 

estados infraconscientes que costumam ficar à sombra”, é justamente “nesse reino 

de sombras que se deposita o tesouro da memória” (BOSI, 1994, p. 52). No 

depositário da memória, estão os resíduos dos acontecimentos que sobrevivem em 

nosso inconsciente, importantes para a construção de si, porque eles nos forçam a 

habitar o campo das representações do ‘eu’. A escrita das memórias organiza e/ou 

desorganiza a imagem satisfatória de si (CANDAU, 2014, p. 64), por outro lado, é 

através das lembranças do passado que podemos traçar a escrita do ‘eu- para-mim’ 

e/ou o ‘eu-para-outros’. É, nesse aspecto, que a escrita de memória é 

representação, portanto, mímesis e memória na constituição do espaço 

autobiográfico. 

 Como sugere Arfuch (2010, p. 135),  

 

 

se a autobiografia propõe um espaço figurativo para a apreensão de 
um eu sempre ambíguo – o herói autobiográfico como um  alter ego -
, esse espaço se constrói tradicionalmente, e para além da 
diversidade estilística, na oscilação entre mímesis e memória (De 
Mijolla,1994), entre uma lógica representativa dos fatos e o fluxo da 
lembrança, mesmo reconhecidamente arbitrário e distorcedor. 

 

 

 A fisionomia dos acontecimentos é, em síntese, a representação desse 

passado, através do relato oral e/ou escrito, que nos dá a sensação de juntar as 

partes que compõem o certo todo, a partir do olhar do outro. Nas e pelas memórias, 

vivemos a contínua ressignificação e reconstrução do ‘eu’ através dos tempos. Isso 

nos coloca em posição responsiva ao ato de ser, ou seja, quando rememoramos 

nossas vivências assumimos uma posição ativa de compreensão e ressignificação 

de nossas memórias. As evocações apresentam-se como resposta ao passado, 

cheios dos tons axiológicos que dão ao vivido outras novas interpretações.  
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 A compreensão do passado permite a reelaboração do presente e projeção 

do futuro de uma vida, por isso, recordar não é somente reviver, mas reconstruir os 

acontecimentos presentes em nossas memórias.  Segundo Candau (2014), “essa 

reconstrução é tributária, por sua vez, da natureza do acontecimento memorizado, 

do contexto passado desse acontecimento e também daquele do momento da 

recordação”. Ao distanciar-se do passado fazemos “uma mistura complexa de 

história e ficção, de verdade factual e verdade estética”, e “essa reconstrução tende 

à elucidação e à apresentação de si” (CANDAU, 2014, p. 71), pois, 

 

o lembrar já é uma ação que leva a mente a criar novamente o 
passado. Nesse criar já estão implícitas as marcas do presente que o 
pensam, fazendo que esse passado não seja mais o mesmo, mas 
uma imagem de si mesmo, e, portanto, uma representação 
(BUSATO, 2010, p. 41). 
 
 

 A representação dos acontecimentos pretéritos pode ser entendida como 

tentativa de dominar o tempo ou o “próprio passado para inventariar não o vivido, 

mas o que fica do vivido” (CANDAU, 2014, p. 71). Dessa maneira, podemos pensar 

que as narrativas literárias são representações de um ‘eu’ em atividade, em um 

processo de auto(re)conhecimento e autorrefração, inscrevendo-se no espaço de 

sua própria (re)significação.  É a linguagem que organizará a significação total da 

experiência do ato de lembrar, através das imagens tecidas na escrituração do ‘eu’. 

 

 

2.2.3 A represent(atividade) de um eu  

 

 

 A atividade de apresentação do ‘eu’ nunca é total, pois “as totalidades – todas 

elas – são sempre transcendidas por nossos próprios eus interiores” (MORSON, 

2008, p. 199). Toda apresentação do ‘eu’ pela memória não corresponde à 

realidade, mas à representação.  Segundo Candau (2014, p. 70), o discurso de si 

terá a forma de uma totalidade significante, cujo estatuto de verdade “está para além 

de toda possibilidade de prova”, ou seja, não devemos interrogá-lo, questioná-lo, 

pois, ele não tem a missão de ser fidedigno e/ou correlato aos fatos. A memória das 



45 

 

 
 
 
 

pessoas depende “desse longo e amplo processo, pelo qual ‘fica’ o que significa. E 

fica não do mesmo modo: às vezes quase intacto, às vezes profundamente alterado” 

(BOSI, 1994, p. 66).  

 Com isso, é possível afirmar que tanto a memória quanto a linguagem são 

duplamente fragmentadas, pois, ao evocar, o sujeito memorizador a reconstrói, 

distanciando-se desse passado e assumindo uma posição extralocalizada daquele 

que tem um olhar axiológico sobre os acontecimentos. Aquele que rememora, recria 

e reordena os acontecimentos, selecionando o que deve e o que não deve ser 

relatado. Para relatar há outra seleção feita por meio da linguagem, onde se 

elegerão os modos de transmissão das memórias, através de mecanismos sintáticos 

e semânticos que melhor representem os acontecimentos, aqueles que o narrador 

julgar significativos no momento da narração, como esclarece Candau (2014): 

 

O narrador parece colocar em ordem e tornar coerente os 
acontecimentos de sua vida que julga significativos no momento 
mesmo da narrativa: restituições, ajustes, invenções, modificações, 
simplificações, ‘sublimações’, esquematizações, esquecimentos, 
censuras, resistências, não ditos, recusas, ‘vida sonhada’, 
ancoragens, interpretações e reinterpretações constituem a trama 
desse ato de memória que é sempre uma excelente ilustração das 
estratégias identitárias que operam em toda narrativa. (CANDAU, 
2014, p. 71). 
 

  
 Diante disso, vemos a narrativa do ‘eu’ a partir de uma atividade de 

representação não do real, mas das imagens que se cria desse real. Essa atividade 

está relacionada ao processo de “autoformação” de Bakhtin que está presente tanto 

na arte como na vida e corresponde a três categorias:  

 

Primeiro há o eu-para-mim (como o meu eu olha para minha própria 
consciência e como a sente) e depois duas categorias de 
exterioridade e alteridade, eu para-os-outros (como meu eu aparece 
para os que estão fora dele) e o inverso, o-outro-para-mim (como os 
de fora aparecem para o meu eu) (MORSON, 2008, p.195).  
 

  

 Esse é um processo que envolve a relação do ‘eu’ com o mundo interior e 

exterior, do qual as memórias individuais/coletivas são partes fundantes, visto que, 

na formação do eu, “o tempo não é um mero parâmetro, mas um operador. Ele 
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preenche os acontecimentos tanto quanto os acontecimentos o preenchem” 

(MORSON, 2008, p. 66). 

 Seguindo esse raciocínio, a representatividade do ‘eu’ ancora-se em uma 

realidade significativa, através de imagens que projetam sua experiência particular e 

a sua historicidade inconclusa. A historicidade interina aos sujeitos é aqui “entendida 

de tal modo que não seja nem casual nem completamente ordenada, pois nenhuma 

dessas concepções levaria em conta um autêntico devir” (MORSON, 2008, p. 63, 

grifo do autor). 

 Por isso, as seleções - lembrar, esquecer, contar, ocultar - na narrativa 

correspondem ao que é de fato “real para o sujeito” e,   

 

longe de ser um defeito de comunicação consigo mesmo, o 
esquecimento permite muitas vezes ao sujeito assegurar a 
permanência dessa comunicação, graças a uma triagem sempre sutil 
entre as lembranças aceitáveis e aquelas que, a seus próprios olhos, 
tornam o passado psicologicamente, e por vezes fisicamente, 
insuportável (CANDAU, 2014, p. 72). 
 

 

 Podemos então considerar a “estética da lembrança”, ou seja, o passado 

distante é, arquitetonicamente, reorganizado pelo tempo em fruição. Logo, “qualquer 

memória do passado é um pouco estetizada”. Assim, a atividade do eu está 

tonalizada de outros que o constituem, sendo ele mesmo representativo de, para e a 

partir de outros, visto que  

 

 
em nossas lembranças habituais de nosso passado, o 
frequentemente ativo é esse outro, em cujos tons axiológicos 
recordamos a nós mesmos (nas lembranças da infância é a mãe 
encarnada em nós). A maneira de recordação tranquila do nosso 
passado que ficou distante é estetizada e formalmente próxima da 
narração (as lembranças à luz do futuro do sentido são lembranças 
penitentes). Qualquer memória do passado é um pouco estetizada, a 
memória do futuro é sempre moral (BAKHTIN, 2011, p. 140). 
 

 

 Nesse viés, assumindo uma posição essencialmente bakhtiniana,  

consideramos que as memórias correspondem à dialética das experiências 

significativas, nas quais a historicidade do sujeito requer a “não-finalizabilidade”. Isso 
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significa que a represen(atividade) do ‘eu’ não se transcreve na linguagem em sua 

plenitude, mas configura-se no próprio movimento da inconclusibilidade do ser, 

entendendo, conforme Bakhtin (1975), que “a realidade representada tal como a 

temos no romance é apenas uma das muitas realidades possíveis; não é inevitável, 

nem arbitrária; traz em si outras possibilidades” (BAKHTIN, 1975,  apud MORSON, 

2008, p. 65). 

 

2.2.4 Memória e autobiografia: vestígios do eu 

 

 

 Na escrita do ‘eu’, o entrelaçamento entre autor e personagem é inevitável. O 

‘eu’ e o ‘outro’ assumem posições facilmente intercambiáveis que colocam em 

evidência a interação ‘eu-outros’. Segundo Busato (2010), as relações entre o ‘eu’ e 

o ‘outro’ constroem “uma rede de intenções e tensões que encenam a linguagem 

das memórias de um ‘eu’ que se coloca para o leitor como o autor de sua vida” 

(BUSATO, 2010, p. 29). Ao colocar-se em posição axiológica, o autor não apenas 

evoca memórias alheias, como também se distancia do acontecimento para 

reconstruí-lo e representá-lo. Essa ideia acentua-se no princípio bakhtiniano de que 

o, 

 

[...] meu eu-para-mim nada conseguiria narrar; mas essa posição 
axiológica do outro, necessária à biografia, é a mais próxima de mim; 
eu adentro imediatamente nela através das personagens de minha 
vida – os outros, e através de seus narradores (BAKHTIN, 2011, p. 
142, grifos do autor).  
  
 
 

 A memória, na autobiografia, permite o distanciamento do autor com os 

acontecimentos, fazendo-o operar com a “verdade factual” e a “verdade estética”. A 

personagem – o outro de mim – é a possiblidade de reconstruir o vivido (facto) e 

“inventariar o não vivido” (estético), o herói de sua vida. Essa conduta da narrativa 

 

produz, portanto, uma ilusão biográfica, uma ficção unificadora. Esse 
ato de memória é uma reprodução pura do acontecimento ausente, 
mas em sua forma mais acabada, uma construção que exige a 
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participação das funções psicológicas mais elevadas (CANDAU, 
2014, p. 73). 

 

 

 A memória é o mecanismo que ajudará o narrador a organizar coerentemente 

a escrita do ‘eu’. A escrita, resultado permeado dos tons axiológicos desse outro, 

imprime na obra o processo criativo das memórias do ‘eu’, através de reconstruções, 

reformulações, esquecimentos e criações, cujas (re)interpretações desse ‘eu’ 

extralocalizado, que elege e (re)ordena suas lembranças por meio da narrativa, 

tornam-se um verdadeiro ato de memórias. A memória é, então, “uma arte da 

narração que envolve a identidade do sujeito e cuja motivação primeira é sempre a 

esperança de evitar nosso inevitável declínio” (CANDAU, 2014, p. 72-73). 

 Evitar o declínio é tornar o passado imortal, memorável pela linguagem, 

presentificando-o no tempo mesmo do leitor que é responsável de perpetuá-lo com 

suas ampliações. Esse trabalho da memória autobiográfica, de composição e 

recomposição do passado, não é simples, mas complexo, pois o tempo da ação e da 

narração não são os mesmos, o ‘eu’ vivido é o ‘outro’ relatado por ‘outro’ 

diferenciado do ‘eu’. O trabalho de memória é “uma maiêutica da identidade, 

renovada a cada vez que se narra algo”. O narrador é aquele que “ilumina episódios 

particulares de sua vida, deixando outros na sombra” (CANDAU, 2014, p. 76). Nesse 

sentido, concordamos com Busato (2010), que “as memórias de um ‘eu’ pertencem 

a esse ‘eu’, que as dita, que as organiza no tempo e no espaço da enunciação. 

Cabe a ele escolher os episódios, cabe a ele interpretá-los”. O que chega ao leitor 

são apenas vestígios autobiográficos que correspondem á representação de si pelos 

e para os outros “sujeitos protagonizadores de suas visões” (BUSATO, 2010, p. 31-

32). A teia dialógica é aí tecida, na complexidade dos embates que surgem nos ecos 

das lembranças e dos discursos dos ‘outros’, onde fundem-se narrador-personagem-

autor. 

 Por isso, rememorar é sempre trazer ao presente do acontecimento esses 

outros, é compartilhar o discurso alheio, fazendo ecoar as outras vozes que falam de 

si, pois “o trabalho da memória nunca é puramente individual” e se “ajusta às 

condições coletivas da expressão” (CANDAU, 2014, p. 77). A imagem construída do 
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‘eu’ é sempre produto in-processo, sujeito à reconstrução dos outros, porque essa 

reconstrução é o que de fato o constitui, como pontua Bakhtin (2011): 

 

 

Tomo conhecimento de uma parte considerável da minha biografia 
através das palavras alheias das pessoas íntimas e em sua 
tonalidade emocional: meu nascimento, minha origem, os 
acontecimentos da vida familiar e nacional na minha infância (tudo o 
que não podia ser compreendido ou simplesmente percebido por 
uma criança). Todos esses momentos me são necessários para a 
reconstituição de um quadro minimamente inteligível e coerente de 
minha vida e de seu mundo, e eu, narrador de minha vida pela boca 
das suas outras personagens, tomo conhecimento de todos aqueles 
momentos. Sem essas narrações dos outros, minha vida não seria 
só desprovida de plenitude de conteúdo e de clareza como ainda 
ficaria interiormente dispersa, sem unidade biográfica axiológica 
(BAKHTIN, 2011, p. 141-142, grifos do autor). 

 

 

 A autobiografia, enquanto narração e descrição de uma vida, serve para evitar 

a dispersão. Segundo Candau (2014, p. 78), o trabalho coletivo das memórias 

constrói, no “tecido das imagens e da linguagem”, a ordenação do ‘eu’ que, de certo 

modo, também nos permitirá ordenar o mundo. A linguagem, por sua vez, também 

suscita memórias, a memória discursiva, por meio da condução artística e das 

imagens construídas em uma teia de relações culturais e históricas, as quais 

formarão a conjuntura das conexões possíveis que o leitor fará com seu mundo 

individual e/ou social. Para Busato (2010, p. 41), “a memória da linguagem revela-se 

na construção plástica do todo, pois vai buscar nos meandros da arte e da cultura os 

modos de organizar ideologicamente o olhar dos sujeitos”. Sendo construção 

plástica, ela é fragmentária, não contempla o todo, mas é a possibilidade de pensar 

e questionar sobre as partes de um certo todo, o todo que se compõe das partes, 

pois  

 
 
toda palavra brinca de esconder outras palavras. Quando se lê uma 
palavra o coração escreve mais outras. Escrever é escutar a palavra 
e registrar o que ela nos pede. É a palavra que nos inscreve. [...] 
Gosto da palavra escrita. Ela permite repouso à memória (QUEIRÓS, 
2007, p. 53; 54). 
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 Perseguir, pois, essas palavras que nos inscrevem é procurar o fio condutor 

da narrativa autobiográfica, é, sobretudo, enveredar pelo caminho investigativo para 

descoberta dos vestígios do ‘eu’, que, na narrativa, torna-se plasticamente 

representado pelo autor-narrador-personagem. Esse ‘eu’ impessoalizado na escrita 

autobiográfica não se transcreve, mas (re)elabora o projeto gênese de sua 

“outridade” constitutiva por e nas memórias cognitivas e/ou linguístico-discursiva, 

pois, 

 

olhado para mim mesmo, tudo o que posso fazer é impessoalizar 
esse outro; e mesmo que tal impessoalização seja bem sucedida, eu 
ainda teria apenas uma consciência do eu-para-os-outros, que ainda 
é uma coisa muito diferente do eu-para-mim-mesmo. Meu próprio 
corpo, minha própria voz não podem ser os mesmos para mim como 
o são para outrem (MORSON, 2008, p. 196). 

 

 

 Assim, a autobiografia se constitui das memórias de um ‘eu’ facetado, 

resultado de outros, aqueles fornecedores da imagem do ‘eu’. Esse ‘eu’ não é 

morfológico, mas orgânico à escritura representativa, é em síntese o ‘eu’ no espelho 

e na voz do ‘outro’ onde não se vê e nem fala de si mesmo. Como afirma Barthes, 

em sua autobiografia: “eu nunca me pareço comigo [quanto à obra] não é de ‘mim’ 

que ela fala” (BAHTHES, 2003, p.13-14). Portanto, rastrear esse ‘eu’ é explorar o 

mundo da “outridade” e investigar as pistas, vestígios e marcas que compõem o 

próprio fundo da representação, pois, 

 

seguir um rastro – ou escrever memórias – significa efetuar a 
mediação entre o não-mais da passagem e o ainda do signo: o 
passado não é só negativamente o que acabou, mas o que foi e que, 
por ter sido, é preservado no presente (MIRANDA, 1995, In: NAVA, 
2007, p. 74). 
 
 
 

 No calor destas discussões e perseguindo os rastros das marcas 

autobiográficas em nosso objeto, podemos considerar que Queirós (2011) rememora 

um passado da falta, da dor, do luto, através de uma escrita que não somente 

encanta os olhos do leitor, mas também o faz adentrar o mundo das significações 

ímpares do existir. Vermelho amargo (2011) é a vida pintada sobre o papel com 
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traços que marcam não apenas o desenho do espaço autobiográfico, mas a 

representação de um mundo. 

 E uma das estratégias utilizadas pelo autor é o jogo alusivo e a memória 

como uma das suas categorias constituidoras, ao lado da metáfora e da metonímia. 

Dito isto, abrimos o capítulo que se segue: Alusão e memória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

 
 
 
 

2.3 Alusão e memória 

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. Daí nossa 
condição de não se sujeitar às aparências 
das coisas e buscar sabê-las mais. E li 
ainda que não temos acesso ao futuro 
nem ao passado a não ser recorrendo à 
fantasia. Todas as mãos são insuficientes 
para tocá-los. 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 tanto os seculares passados 
como o suspeito tempo que há de vir. 

 

                                                                                    Bartolomeu Campos de Queirós 

 

 

2.3.1 O vivido e o sonhado inaugurando o depois do olhar 

 

 

 A memória, categoria da alusão, suporta o passado e suspeita o futuro, assim 

ela constitui as múltiplas possiblidades de sentidos que permeiam um texto 

autobiográfico. Já a alusão caracteriza-se como evento de linguagem, e, como tal, é 

movimento-ação.  “Só há movimento onde há ação, a linguagem é movimento, é 

ação e mais que isso - interação” (TORGA, 2006, p. 23). Esse movimentar-se 

transcende o espaço da escrita e da palavra e conduz o leitor à construção da 

significação não somente “dos sentidos possíveis”, mas dos “possíveis sentidos” 

(BRITO, 2012, p.13).  Nesse viés, a alusão é vista não como fato literário, mas como 

uma teoria de leitura que pode desvelar os sentidos imersos nos jogos dos não ditos 

e interditos, aqueles perturbadores da ordem, que sugerem ir além da margem, do 
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escrito, do linear, deslocando o leitor em direção à assimetria discursiva dos ecos 

que constroem o fio narrativo e ressoam na significação que vai das partes para o 

todo e formam, dialogicamente, uma certa conclusibilidade da obra.   

 A alusão encontra no dialogismo bakhtiniano a base teórico-metodológica, 

pois entendemos com Bakhtin (2014b, p. 88) que “em todos os seus caminhos até o 

objeto, em todas as direções, o discurso se encontra com o discurso de outrem e 

não pode deixar de participar, com ele de uma interação viva e tensa”. Esse 

deslocamento do “um” em direção ao “outro” é que movimenta as ações de leitura e 

escrita na obra Vermelho amargo (2011), corpus desta pesquisa. Na investigação 

desse(s) outro(s), não explicitados, enveredamos por caminhos não dados, mas 

aludidos, operando com os sentidos que reproduzem não o consenso do diálogo, 

mas a tensão e a heterogeneidade das vozes que carregam em seu âmago o 

estranhamento, e somente “com a mediação da alusão podem se tornar 

familiares/estranhos numa sucessão aberta de construção de sentidos” (TORGA, 

2006, p. 22-23). Analisemos os trechos abaixo:   

 

 
Antes, minha mãe, com muito afago, fatiava o tomate em cruz, 
adivinhando os gomos que os olhos não desvendavam, mas a 
imaginação alcançava. Isso, depois de banhá-los em água pura e 
enxugá-los em pano de prato alvejado, puxando seu brilho para o 
lado do sol. Cortados em cruzes eles se transfiguravam em 
pequenas embarcações ancoradas na baía da travessa. E barqueiros 
eram as sementes, vestidas em resina de limo e brilho. Pousado 
sobre a língua, o pequeno barco suscitava um gosto de palavra por 
dizer-se. Há, sim, outras palavras mais doces que o açúcar 
(QUEIRÓS, 2011, p. 14-15). 
 
 
A madrasta retalhava um tomate em fatias, assim finas, capaz de 
envenenar a todos. Era possível entrever o arroz branco do outro 
lado do tomate, tamanha a sua transparência. Com a saudade 
evaporando pelos olhos, eu insistia em justificar a economia que 
administrava seus gestos. Afiando a faca no cimento frio da pia, ela 
cortava o tomate vermelho, sanguíneo, maduro, como se degolasse 
a nós. Seis (QUEÍROS, 2011, p. 9). 

 

 

 As figuras da mãe (familiar/estranho) e da madrasta (estranho/familiar) vão 

suscitar, na obra, sentidos que constroem a narrativa pelo viés paradoxal, 
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encontrando no paradigma simbólico do familiar/estranho a descrição do mundo 

metaforizado dos afetos e conflitos vivenciados pelo narrador. A presença da mãe-

ausente, e por isso familiar, mas ao mesmo tempo estranho, porque já não faz parte 

daquele contexto familiar, é reforçada pelos gestos estranhos/familiares da 

madrasta. A madrasta pode ser considerada duplamente estranha, pois não lhe é 

familiar por não pertencer à gênese da família, por ser o oposto de sua mãe e, 

também, porque havia sempre a inquietação no narrador de tentar desvendar-lhe os 

gestos e suas consequências, mas, ao mesmo tempo é familiar porque integra 

aquele núcleo. A relação paradoxal (mãe/madrasta) é suscitada pelas escolhas 

sintático-semânticas do autor. Elas evidenciam os sentidos díspares como: 

presença/ausência, delicadeza/agressividade, afeto/desafeto, doce/amargo 

amor/desamor, afago/medo, vida/morte. 

 Como ação mediadora dos sentidos intra e interdiscursivos, a alusão 

encontra, na memória, a categoria que mobilizará os sentidos construídos na 

cooperação dialética entre o ‘eu’ e os ‘outros’, entre autor e leitor, pois, na memória 

se dá a transfiguração do que se viveu através das rememorações que ao 

recordador é possível lembrar porque significou, mas no agora vem transsignificada. 

Desse modo, a alusão opera com os rastros presentes na lembrança e/ou 

esquecimento que constituem partes da narrativa. 

 A cooperação entre autor e leitor integra os preceitos bakhtinianos do ato 

responsável, “responsável também no sentido de responsivo”, aquele que prevê a 

dialética entre o ‘eu’ e ‘outro’ não somente como compreensão da fala, da escuta, do 

pensamento e da resposta, mas também como produção cooperativa em que tanto 

leitor quanto autor trabalham ativamente na construção da narrativa (BAKHTIN, 

2010, p. 10).  Por esse viés, podemos considerar que  

 
 
se há um movimento de produção por parte do autor, ele aciona 
estratégias que agem na constituição de seu leitor, que por sua vez 
sai da condição de mero ouvinte ou leitor para a posição e 
construção, também, de um ‘outro’ no processo de compreensão, 
interpretação do ouvido ou lido. Aquele que se nomeia ou se constitui 
‘eu’, na relação interativa, constitui discursivamente o ‘outro’ que por 
sua vez assume, na interlocução a posição de ‘eu’ na construção 
social de um ‘outro’ ou ‘outros’ (TORGA, 2007, p. 22). 
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 Entendemos, com esse fragmento, que leitor e autor assumem uma posição 

transgrediente, ambos, extralocalizados, interagem na construção da narrativa a 

partir de seus ‘outros’. O leitor sai da posição de mero espectador para participante 

do processo criativo da obra e, concomitantemente, da constituição de sua 

significação. 

 A alusão, no romance de Queirós (2011), é o elemento ativador da produção 

de sentidos, é o movimento da parte que se refere ao todo em uma relação 

heterogênea que articula os fios e compõe o dentro e o fora da narração, 

amarrando-a de forma a tecer uma certa unidade. É a partir da leitura que alguns 

dos nós dessa rede/teia significativa serão desatados. A alusão é entendida como 

teoria de leitura e de escrita que, juntamente com as memórias, possibilitará ao leitor 

investigar os deslimites das palavras na escrita queiroseana, onde, mais que 

nomear, é preciso aludir, pois, como leitores, temos a mesma sina de Queirós, “ler o 

além das letras e decifrar o depois dos olhares”:  

 
 
Seu adeus me deu, como sina, ler o além das letras. Aprendi, com 
sua ausência, a decifrar o depois dos olhares, se de afagos ou de 
repulsa. Li os segredos das mãos, abençoando ou repudiando. 
Decifrei a censura se manifestando na linha dos lábios, amargos ou 
doces (QUEIRÓS, 2011, p. 33). 

 

 

 No intuito de decifrar os sabores encontrados em Vermelho amargo (2011), 

procuraremos, com uma leitura alusiva das memórias de Queirós, não somente 

provar dos sabores e sentir as dores de menino, mas “abrir as portas para receber 

novas lições, destramelar as janelas e espiar mais longe” com o encantamento de 

que tudo pode e deve ser ressignificado por nós (QUEIRÓS, 1996, p.8). 

 

2.3.2. Uma leitura alusiva das memórias em Queirós 

 

 Vermelho amargo (2011), corpus desta discussão e da investigação sobre 

alusão e memória, é construído com uma argumentação poética, lírica, em que a 

memória é presença significativa na trama. Nele, os sentidos não se encontram na 
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tessitura textual, mas no puro ato de lembrar. Rememorando um passado que, 

atualizado no presente da narrativa, revela as origens, os fins (a conclusibilidade) 

que orientam a significação, através de estratégias que põem em evidência a 

relação tempo/espaço. “O tempo – capaz de trocar a roupa do mundo – não 

consumia sua lembrança” (QUEIRÓS, 2011, p. 20). 

 Esse tempo não é transcrição de fatos, mas refracção das imagens e 

experiências que, tomadas em um presente, já não são mais as mesmas, mas 

outras, atualização e valoração daquilo que se viveu.  É um tempo-espaço rasurado 

pela memória daquele que rememora, ou seja, o tempo que troca, atualiza e traz à 

lembrança não o que se viveu, mas o que se pode lembrar.  Nas memórias escritas, 

dá-se o amarrotamento dos sentidos que desassossegam o leitor, deslocando-o à 

busca do significado.   

 Com o tempo, tudo sofre alterações. O tempo muda os costumes, as ideias, 

enfim, o mundo, mas a lembrança dá essa sensação da imortalidade do 

acontecimento, satisfazendo o âmago dos indivíduos de que o tempo é acessível e 

pode ser controlado por eles, pois o tempo não consome a lembrança. Embora essa 

lembrança seja recuperada com alterações de toda sorte, para o indivíduo, 

rememorar é algo que lhe parece subjetivo, pessoal, pois está carregado de 

emoções, aparentando ser operado por suas subjetividades. 

 A lembrança sofrida, relatada poeticamente pelo narrador em Vermelho 

amargo (2011), aciona um leitor, que terá a corresponsabilidade de juntar os 

pedaços, entender os fragmentos, preencher o silêncio, compor as lacunas para 

tecer a teia da obra.  Para tanto, deverá fazer o jogo alusivo em cooperação com o 

autor que constrói a unidade textual, não em si mesmo, mas, puramente, nas 

memórias. Nesse caso, é importante considerarmos a memória, pois ela constitui 

não tão somente uma teoria de leitura com a alusão, mas uma estratégia discursiva 

que forma a significação da obra de Bartolomeu Campos de Queirós.  

 Os estudos sobre memória, quaisquer que sejam eles, entram em consenso 

quando compreendem que memória não é cópia perfeita do passado, mas uma 

lembrança recuperada e reproduzida no presente, portanto, sujeito às alterações 

espaço-temporais deste olhar extralocalizado do sujeito que também já não é mais o 

mesmo, mas outro não correspondente ao daquele tempo. Maurice Halbwachs,  
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sociólogo francês, em seus estudos sobre memória coletiva, nos anos 20-30, já 

assinalava que a memória devia ser entendida “como fenômeno coletivo e social, ou 

seja, como um fenômeno construído coletivamente e submetido a flutuações, 

transformações e mudanças constantes” (HALBWACHS, s/d In: POLLAK, 1992, p. 

201). Em contrapartida, sendo a memória uma modelagem do tempo/espaço, é 

também uma modelagem do eu, porque memória e identidade estão tão imbricadas 

que podemos considerá-las faces de uma mesma moeda. Entretanto, a memória é 

ao mesmo tempo social e individual, pois é parte significativa e condição necessária 

à construção de nossa identidade, como pontua Torga (2011, p. 42): “as nossas 

lembranças são sociais, mas ao serem significadas por nós, passam a ser nossa 

história”. 

 O tempo da lembrança é esse elo que nos aproxima e ao mesmo tempo nos 

distancia de nós mesmos. Aproxima quando a memória nos dá à ilusão de que “o 

que passou não está definitivamente inacessível, pois é possível fazê-lo reviver 

graças à lembrança” (CANDAU, 2014, p. 15). E distancia quando tomamos 

consciência de si, pelo caráter axiológico das “relações de si para si mesmo, o 

trabalho de si sobre si mesmo, a preocupação, a formação e expressão de si” 

(CANDAU, 2014, p. 60). Esse é constitutivamente o trabalho da memória: 

 

 

uma memória do passado, aquela dos balanços, das avaliações, dos 
lamentos, das fundações e das recordações; uma memória da ação, 
absorvida num presente sempre evanescente; e uma memória de 
espera, aquela dos projetos, das resoluções, das promessas, das 
esperanças e dos engajamentos em direção ao futuro (CANDAU, 
2014, p. 60). 

 

 

 Bartolomeu Campos de Queirós, ao recordar o passado, o faz como balanço 

dessa experiência, e ao compartilhar com leitor, responsabiliza-o levando-o a 

absorvê-la com as tonalidades de sua compreensão axiológica. Diante disso, 

consideramos que a escrita das memórias é tanto uma “memória ação” quanto uma 

“memória espera”, pois é um olhar do hoje agindo sobre o ontem que configura o 

futuro. Por isso, Queirós, em Vermelho amargo (2011), convida-nos a povoar esse 
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mundo de dor, de lamento, de incertezas e desesperanças de uma criança que 

“carregava o peso da terra, sem estar no bem fundo” (QUEIRÓS, 2011, p. 63), mas 

também de um adulto acordado por um passado impossível de desvivê-lo, como 

demonstram os trechos a seguir: 

 
 
Mas havia as tardes, com essências inodoras de crepúsculos. Neste 
instante de incertezas – entre cores – a vida com suas dúvidas se 
torna por demais demorada. (Viver fica entre parênteses.) A 
paciência aconchega a alma e adormece a dor. A beleza gratuita das 
tardes arranha até os olhos e toda ausência mais dói, e mesmo o 
silêncio é insuficiente para suportar esse meio-termo. Eu 
desconhecia a extensão do mundo. Minhas palavras minguadas não 
explicavam minha descrença na esperança. [...] Cobiçava conhecer 
mais palavras para nomear o incômodo perpétuo instalado pela dor 
(QUEIRÓS, 2011, p. 58). 
 
 
Há dias em que o passado me acorda e não posso desvivê-lo. 
Esfrego os olhos buscando desanuviar a manhã que embaça o dia. 
Deixo a cama carregado pelos fados do ontem. Encaminho-me à 
cozinha sabendo não encontrar brasas cobertas de cinzas. [...] Tento 
espantar o presente balbuciando uma nova palavra. Tudo é maio, 
tudo é seco, tudo é frio (QUEIRÓS, 2011, p. 60). 

 

 

 Os fragmentos acima estão carregados de tons axiológicos do autor. Eles 

sintetizam bem como a escrita autobiográfica se compõe nas e pelas memórias 

fragmentárias e vão deixando rastros/vestígios da a(re)presentação  de um ‘eu’ que 

se (re)formula na relação com o(s) outro(s).  A presença/ausência da mãe é aludida 

nas tardes que, no presente, não têm mais as cores e a fragrância do ontem, pois 

são “tardes com essências inodoras de crepúsculo”. A ausência da mãe deixa a vida 

do menino em suspensão. As cores que agora pintam o seu universo trazem 

matizadas a dor e o sofrimento. A ausência da mãe instaura as incertezas e 

descrenças de um futuro, porque o presente (a madrasta) desfaz sempre a 

esperança de um novo amanhecer, como explicita a citação seguir: 

 

A madrasta mantinha especial conversa  também com o fogo. [...] Ao 
livrar-se dos pesados cobertores da noite, seus passos duros 
caminhavam para o fogão. Soprava as cinzas que pairavam sobre as 
brasas, desfazendo a mentira. Atiçava, e as chamas ressuscitavam, 
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estralando em suspiros. Despertavam vermelhas como a fatia do 
tomate brilharia dentro dos pratos (QUEIRÓS, 2011, p. 32). 
 
 

 A madrasta, com seus gestos duros, reforça a falta da mãe e torna-a cada vez 

mais presente nas memórias do menino, pois é “impossível para a madrasta 

assassinar o fantasma”, a mãe está em tudo, sua prematura partida deixara tudo 

seco, frio, maio, com as cores, odores e temperaturas de sua partida “a mãe partiu 

cedo – manhã seca e fria de maio” (QUEIRÓS, 2011, p. 11; 16).  

 As memórias do narrador vão deixando vestígios para compor alusivamente, 

o espaço autobiográfico pela tradução metafórica do passado e presente, do menino 

e do adulto. Um passado que ressurge das cinzas sopradas pela madrasta, 

despertando no vermelho fúlgido um adulto “carregado pelos fardos do ontem”, que, 

em sendo impossível de “desvivê-lo”, passa ser representado na e pela escrita. A 

representação desse autor-narrador-personagem, no relato das memórias, pode ser 

vista no jogo alusivo que a parte e a condensa na metáfora do tomate, a partir das 

tonalidades axiológicas do autor-criador e do narrador-personagem-adulto. 

 Vermelho amargo (2011) é representação do mundo dividido pelo amor (mãe) 

e pelo ódio (madrasta); nele, o narrador-personagem-adulto é produto ressignificado, 

representado nos movimentos de sentidos circunscritos nas memórias, metáforas e 

metonímias, presentes na obra. Com a alusão perseguimos os rastros desse 

narrador-personagem, que, refletindo e refratando-se, tinta com as cores, sabores e 

odores com e nas memórias as pistas re(des)veladoras da sinuosidade de um 

passado/presente de um menino “indefeso, cheio de medo do amor e do tomate” 

(QUEIRÓS, 2011, p. 48).  

 As tardes que se manifestam vermelhas sem perfumes, assim como o tomate, 

representam a ausência da mãe, por isso, mesmo sendo belas, “arranham os olhos” 

e suscitam dores. As chamas vermelhas, brilhantes como a fatia do tomate, aludem 

à tentativa de subverter a lembrança, camuflar a falta, através dos sonhos que 

preenchem a noite, assim como as chamas cobertas com as cinzas. Porém, em 

todas as manhãs, o presente (a madrasta) acorda as memórias que desfazem os 

sonhos (sopro das cinzas). Elas (memórias/chamas) ressurgem vermelhas e 

brilhantes, estralando os suspiros coléricos que se manifestam com e nos gestos 

duros da madrasta.  
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 A partir dessas análises e leituras com a alusão, percebemos, em Queirós 

(2011), como os rastros desse autor-narrador-personagem vão desenhando as 

cenas dessa autobiografia. As memórias são fragmentadas duplamente, no 

processo de rememoração e na escrita literária que se parte entre as metáforas e 

metonímias nas palavras balbuciadas ao leitor, transformando-se em marcas 

alusivas dos sentidos que conferem um certo acabamento à obra. Esse acabamento 

não pressupõe um esgotamento de sentidos, ao contrário, indica a não-

finalizabilidade e mobilizam outros velhos/novos sentidos que precisam ser 

articulados pelo leitor, a partir dos tons axiológicos de suas experiências de ser e 

(vi)ver o mundo.  

 Com a alusão, o leitor, assim como Queirós (2011, p. 62), poderá desanuviar 

as ideias alheias a seu desejo, compreendendo os sentidos que deslocam e 

condensam uma obra que transcende o liame autobiográfico e torna-se 

representação de uma sociedade onde seus membros necessitam desanuviar a 

cada manhã os sofrimentos embaçadores do dia. Desanuviar o mundo significa 

entendê-lo, decifrar com as lentes da experiência “as artimanhas de uma sociedade 

que pretende também consumi-lo(s)” (QUEIRÓS, 1999, p. 23).  

 Escrever é, para Queirós, uma maneira de desanuviar, conhecer a extensão 

do mundo2 e se reconhecer nas palavras que explicam o “incômodo perpétuo 

instalado pela dor”.  A escrita das memórias é também libertação, é a porta de 

escape para o autor-narrador-personagem manifestar-se, transformando esse 

passado incômodo em serenatas terapêuticas que aliviam as dores internalizadas e 

alforriam em cores, sabores e perfumes os seus conflitos, pois “escrever é, muitas 

vezes, se negar a chorar” (QUEIRÓS, 2007, p. 48). 

 A materialidade linguística, suporte para a memória, é uma forma de 

distanciar-se de si mesmo pelo lamento, recordando, reelaborando e aliviando-se: 

“Foi preciso deitar o vermelho sobre o papel branco para bem aliviar seu amargor” 

(QUEIRÓS, 2011, p. 6). Como escritor dessas memórias, Bartolomeu Campos de 

Queirós é também compositor e leitor. Escrevendo e/ou lendo o recordador 

(re)compõe as memórias que se transfiguram em pontes de duplo sentido, tanto 

                                                           
2
 Leia-se essa extensão também como o conhecimento das pessoas que o cercam, seus 

familiares/estranhos. 
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para quem lembra, como para quem lê, pois são memórias fragmentárias, permeada 

pelos vazios e silêncios de um esquecimento que é também memória, como afirma 

Queirós (2007, p. 36) “a memória não é proprietária de tamanhos poderes para 

armazenar  nossa contínua leitura. Coisas existiram que jamais recordaremos. Fica 

sempre um pedaço de vida morta em nós”.   

 A coibição do esquecimento relaciona-se, objetivamente, com a busca 

incessante da memória, através da lembrança, que faz com que a identidade seja 

sempre afirmada. O esquecimento é antagônico ao que pressupõe o senso comum, 

como falta da lembrança ou apagamento da memória. Ele é uma memória não 

recuperada. Se as lembranças e/ou esquecimentos sofrem interferências de toda 

sorte no processo de memória, a identidade, que é constituída a partir do Outro, é 

também resultante das experiências, portanto, memórias. Nesse viés, memória e 

identidade se mostram imbricadas, uma precisa da outra para sua construção e 

ambas se compõem em um processo dialético. Restituir a memória é também 

restituir a identidade. A identidade está na articulação da memória.  

 A noção de tempo é fundamental na escrita da memória, pois é o tempo que 

regula a construção da memória. O presente é a consciência do ato de ser. A 

memória é instável porque se torna passado e projeta o futuro. É o movimento do já-

sido em direção ao ainda-não em-sendo, próprio da dinamicidade dos sentidos que 

se movimentam fora da linearidade narrativa, nos fragmentos, citações, lacunas, 

silêncios, rupturas, donde vêm aludidos pela palavra. Consideramos o fragmento: 

 
 
É preciso muito bem esquecer para experimentar a alegria de 
novamente lembrar-se. Tantos pedaços de nós dormem num canto 
da memória, que a memória chega a esquecer-se deles. E a palavra 
- basta uma só palavra - é flecha para sangrar o abstrato morto. Há, 
contudo, dores que a palavra não esgota ao dizê-las (QUEIRÓS, 
2011, p. 16). 

 

 

 Na voz do narrador, a relação entre a lembrança e o esquecimento, o que 

parece contraditório, torna-se complementar, pois ‘é preciso muito bem esquecer 

para novamente lembrar’, ou seja, “a apreensão e compreensão dos fatos evocados 

fazem com que ao recordador fica o que significa” (TORGA, 2011, p. 43).  



62 

 

 
 
 
 

 Por isso, Vermelho amargo (2011) é uma obra constituída de e pelas 

memórias fatiadas de um narrador que nos responsabiliza, enquanto leitores, a ler 

alusivamente esse mosaico que articula nas representações factuais, as relações 

semântico-discursivas também presentes nas metáforas e nas metonímias da obra.   
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2.4  Alusão, metáfora e metonímia 

 

Ao passear os olhos sobre a palavra 
passei a escutá-la em seus segredos. 
Desdobrá-la, reordenar seus fragmentos, 
me parecia acentuar seu sabor. Por ser 
assim, cada palavra exigia um novo 
exercício. Sua desmedida intensidade me 
conduzia a outras direções, me solicitava 
adicionar, em sua leitura, minha liberdade 
de pensar. 
 

   Bartolomeu Campos de Queirós 

 

 

2.4.1 Entre o dito e o não-dito:  o espelho interroga a palavra 

 

 Escutar os segredos das palavras, desdobrá-las, reordenar seus fragmentos, 

é fazer o próprio exercício da alusão. A alusão possibilita explorar os sentidos 

transcendentes à palavra, a partir da investigação do fora e do dentro da 

representação. A metáfora, uma de suas categorias, passa a atuar não como um 

adereço da linguagem, mas como aquela que comporá os sentidos que espelhados, 

assombreados formam partes de um todo interpretável. A função da metáfora é 

“expressar o inexprimível, rompendo a lógica da linguagem ao transcendê-la” 

(BRITO, 2012, p. 24). 

 Apesar de não negarmos a contribuição dos postulados filosóficos sobre a 

metáfora, podemos dizer que superamos a consideração linguística que a vê como 

uma simples e sintética comparação, para considerá-la como uma categoria do jogo 

alusivo, é ela a possibilidade “de se descobrir semelhanças insuspeitas, efêmeras ou 

duradoras” (TORGA, 2001, p. 45).  

 Lakoff e Johnson (1980) afirmam que “nossa compreensão de mundo está 

vinculada à concepção da metáfora, já que grande parte dos conceitos que regem 

nossas vidas é compreendida metaforicamente” (LAKOFF; JOHNSON apud 
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SPERANDIO, 2016, p. 15). Nesse sentido, o leitor é aquele que trilhará pelas várias 

possibilidades interpretativas, valoradas por seu olhar extralocalizado que mobilizará 

as relações conceituais simétricas e assimétricas, levando o significado para 

múltiplas direções. Uma vez assumida essa exterioridade, o sujeito empírico (leitor) 

mobiliza com a linguagem o ‘eu’ e o ‘outro’ no processo de produção do sentido, 

com o jogo alusivo. “A metáfora dá matiz ao estilo de um autor, induz o leitor em 

várias interpretações e permite criar um conjunto de relações inusitadas” 

(MENDONÇA, 2008, p. 2). 

 Mesmo considerando as ideias defendidas pelas teorias cognitivistas sobre a 

metáfora como um alargamento do significado do termo, para nós, ainda é 

necessário suspeitar, investigar e decifrar o que a palavra revela em parte ou não 

consegue dizer, porque “há um escuro em que as palavras dormem cercadas de 

saberes, mas ainda dentro de nós” (QUEIRÓS, 2007, p. 42-43). Nesse aspecto, 

concordamos com Torga (2001), que afirma: 

 
 
Na metáfora, a parte é produzida para ser equivalente ao todo, de 
forma que a relação todo/parte, ou parte/todo possa ser vista 
pretensamente na condensação do todo [...] a parte jamais suprime a 
diferença entre partes que concorrem ao lugar do todo (abriga a 
heterogeneidade, a diferença). [...] a metáfora, pela condensação, 
atuaria na linha da reprodução da relação todo/parte, a parte se 
identificaria com o todo, mas a reprodução não anula a contradição, 
mascararia a divisão e como tal sujeita a ação da contradição: a 
diferença, por se insinuar o esforço discursivo e a ambiguidade, 
movimenta o jogo do sentido. [...] a parte, no todo, abre espaços que 
se fundiriam no todo, abrindo espaços para a fusão de outras partes 
(TORGA, 2001. p. 46).  

 

 

 Compreendemos, com isso, que a metáfora, no jogo alusivo, mobiliza as 

partes que constituem um certo todo, mas, em sendo partes, elas pressupõem o 

todo, mas não são o todo e atuam como num jogo de quebra-cabeças na 

constituição dos sentidos. As partes, ainda que “encaixadas”, mobilizam outros 

sentidos. Isso acontece porque “as metáforas admitem a criação de novos sentidos 

exofóricos, isto é, não confinados textualmente” (MENDONÇA, 2008, p. 2). A 

metáfora extrapola os limites da linguagem, pois 
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o lócus da metáfora não é apenas a linguagem ou o pensamento. Se 
pensarmos o discurso como o espaço onde os sentidos se 
produzem, reverberando o que já foi sócio e linguisticamente 
reiterado, e, ao mesmo tempo, revertendo, estendendo ou até 
mesmo desconstruindo essas reiterações, num jogo articulatório 
entre a cognição, a língua e o uso, podemos tratar a metáfora como 
um fenômeno que evidencia essa complexa teia que forma e é 
formada por novos (mas nunca totalmente inéditos) e velhos (mas 
sempre muito vivos) sentidos (VEREZA, 2010, p. 211). 
 
 
 

 Enquanto a metáfora atua na condensação do todo, a partir das 

reverberações e reiterações que ressoam dos ecos de nossa experiência, a 

metonímia mobiliza o deslocamento das partes, e ambas constituem o jogo alusivo 

que possibilitará a composição da significação geral do texto. Segundo Torga (2001, 

p. 47), a metonímia, sendo figura de deslocamento das partes, delineia o movimento 

em “S”, “que faz da leitura uma experiência de sinuosidade ao longo da obra”, e, em 

sendo partes, nesse movimento, “posteriormente, será uma metáfora por 

condensação”. Por isso, consideramos que a metáfora e a metonímia são categorias 

integrantes porque toda e qualquer metáfora emerge de um processo metonímico, 

porque 

 
 
em todo processamento metafórico, temos encaixado um 
processamento metonímico, pois quando domínios conceituais são 
integrados, não há, necessariamente, uma integração entre todos os 
elementos dos domínios, fonte e alvo, mas sim de elementos 
mapeados dentro de cada domínio (PAIVA, 2010, p. 13). 

 

 

 No processo metonímico, constituído pela relação parte/todo, parte do 

domínio é usado para gerar outros significados em outros domínios. Nessa 

articulação, a “metonímia funciona como compressão fractal onde o todo está na 

parte que descompactada [...] se integra ao todo”. (PAIVA; NASCIMENTO, s/d, p. 8; 

grifo nosso). Segundo os autores, é pela interação/integração entre os elementos 

metonímicos que a metáfora é produzida. 

 Essa ideia de fractais advém das fraturas e passa aos processos de 

compressão (codificação) e descompressão (decodificação) dos fragmentos pela 

integração/interação dos sentidos, que na visão do leitor se auto-organizam e vão 



66 

 

 
 
 
 

“compactando e descompactando sentidos acionados pela descompressão das 

metonímias em interação com a compressão e descompressão de nossas 

experiências no mundo” (PAIVA; NASCIMENTO, s/d, p.10).  Com isso, o leitor é 

desestabilizado e mobilizado a operar os sentidos na condensação do todo e no 

deslocamento das partes, pois, 

 
 
pela condensação, a metáfora atua na linha da reprodução; o todo, 
pela ação metonímica da linguagem, se fragmenta em partes. A 
metonímia, por sua vez, pelo movimento de deslocamento, forma o 
todo. Assim sendo, as partes se identificam com o todo. No entanto, 
por mascarar a divisão, a metáfora está, pois, sujeita à ação da 
contradição. Isso porque, sendo o todo formado por partes, essas 
partes não são o todo, porque, em sendo partes, o todo, pela 
condensação, semanticamente, vai ganhando um novo sentido 
(TORGA, 2015, p. 252). 

 

 

 Compor a narrativa pela condensação e deslocamento traz ao leitor a 

exigência de lidar com a instabilidade dos sentidos que se (re)articulam na produção 

e recepção de ‘um’ - ‘outros’ certos sentidos novos. Isso acontece a partir de um 

olhar transgrediente, no qual as relações se complementam pelo olhar do outro, 

porque o que vemos não é o que o ‘outro’ vê, o outro tem uma visão externa 

diferenciada do todo, enquanto que vemos do todo apenas algumas partes. Desse 

modo, os sentidos ‘já sidos’ se movimentam em direção ao ‘ainda não’ ‘em-sendo’ e 

em direção ao ‘vir-a-ser’ (TORGA, 2015, p. 250).  As palavras, então, articulam certa 

futuridade da significação que será dado pelo acabamento do leitor. Tal 

entendimento encontra nos pressupostos bakhtinianos seu respaldo, comungando a 

ideia de que 

 
 
a interpretação-compreensão da arquitetônica pressupõe que ela se 
realize a partir de uma posição externa, extralocalizada, exotópica, 
outra, diferente e ao mesmo tempo não indiferente, mas participativa. 
Postam-se assim, dois centros de valor, aquele do eu e aquele do 
outro, que são ‘os dois centros de valor da própria vida’, em torno 
dos quais se constitui a arquitetônica do ato responsável. E é preciso 
que estes dois centros de valor permaneçam reciprocamente outros, 
que se mantenham como relacionamento arquitetônico de dois 
outros, por aquilo que diz respeito ao ponto de vista espaço temporal 
e axiológico (PONZIO, In: BAKHTIN, 2010, p. 30). 
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 Buscando, pois, essa interpretação-compreensão arquitetônica entre o ‘um’ e 

‘outro(s)’, pela extralocalização do leitor e do autor, é que a alusão, com as 

memórias, metáforas/metonímias tornam-se relevantes para acionar os sentidos 

presentes nos jogos narrativos. Entendemos que a condensação do todo é 

mobilizada pelo próprio movimento da alusão que, constituindo-se das 

metáforas/metonímias e memórias, não segue uma linearidade, mas uma 

circularidade assimétrica que vai de um a outro e em diferentes direções do 

processo de produção de sentido permitido. 

 Dito isso, e, sem perder de vista o nosso objeto de investigação, faremos aqui 

e ao longo desta discussão análises dos movimentos de sentidos que deslocam e se 

condensam em Vermelho amargo (2011).  

 A obra de Queirós (2011) é essencialmente metafórica, sendo assim, são 

diferentes as formas de deslocamento e condensação que constituem a relação 

parte/todo. Em se constituindo uma obra de memórias, as metáforas e metonímias 

indiciam o universo dos sentimentos e emoções do narrador-personagem. Essas 

memórias fractadas refletem e refratam sentidos que só alusivamente são 

percebidos pelo leitor.  

 O tomate como leitmotiv da obra é também o símbolo estruturador das 

metáforas em Vermelho amargo (2011). Presente em todas as refeições, ele será o 

elemento que inteiro (todo) ou fatiado (partes) estará carregado das memórias 

degustadas por uma criança que experimenta a dor da ausência da mãe que muito 

cedo partira, os desafetos de uma família fragmentada como as próprias fatias finas 

do tomate e o desamor de uma madrasta que ao fatiar o tomate em “fatias delgadas 

escreviam um ódio e só aqueles que se sentem intrusos ao amor podem tragar” 

(QUEIRÓS, 2011, p. 10).  

 Os conflitos do narrador fazem com que ele se divida, se fragmente, 

tornando-se um estranho em si mesmo. De outro modo, em outros momentos, esse 

outro retalhado é, em si, sua condensação. Nesta parte, nos ocuparemos de marcar 

o deslocamento e a condensação que nas memórias do narrador compõem a 

relação do eu-para-mim e do eu-para-outros, em que o estar fora é deslocar-se para 

compreender o dentro, e a condensação do dentro é composto pelo fora, ou seja, o 

“outro-para-mim e em mim”. Prestamo-nos a analisar alguns trechos da obra, que 
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podem ser compreendidos, alusivamente, por movimentos de deslocamento e 

condensação do sentido. Vejamos: 

 

 

Deslocamento 

 
 
A cidade partida me fazia, sempre, um morador do outro lado. Não 
havia opção: em qualquer lugar eu estaria em outra margem. Sem 
escolha, eu vivia o avesso por habitar a outra orla (QUEIRÒS, 2011. 
p. 17-18). 
 
 
Agora – mas desde sempre – não moro dentro do meu corpo, daí, 
acreditar em alma do outro mundo. Não sou o do espelho. [...] 
Sempre sou um outro morando em mim. Vivo em uma casa 
germinada. Intruso, pareço inquilino em vias de despejo. [...] Meu 
espelho não me reflete (QUEIRÓS, 2011, p. 22). 
 

 

 

 Ao referir-se à cidade partida, o narrador-adulto provoca o movimento de 

deslocamento espaço-temporal que faz com que o ‘eu’, em sendo ‘um’ habite o 

‘outro’, do passado, o lá da outra margem, os ‘outros’ que o invadem. Dividido, no 

processo de refração, esse ‘eu’ refletido lá não é o mesmo de cá, não é o do 

espelho, mas ‘outros’ que moram dentro dele.  A imagem, germinada de ‘outros’, é 

retocada com os tons axiológicos desse ‘eu’ que, ao se ver externado, não se 

reconhece porque não está cá, mas lá, no “avesso” dos reflexos que habitam 

sempre a outra orla. 

 
 
 
Condensação 

 

 

Meu espelho habitava, secreto, dentro de mim. (QUEIRÓS, 2011, p. 
19). 
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Não havia mundo lá fora. Só amor, dentro e fora de mim. Virei dois, 
como a mulher de duas almas que visitava a minha rua (QUEIRÓS, 
2011, p. 22). 

 

 

 A condensação mostra a partição do espelho, os pedaços de um ‘eu’ que, 

sendo formado das partes, são fragmentos de um todo condensado nos e pelos 

movimentos que, com alusão, formam a parte/todo, o dentro/fora, e refletem um ‘eu-

outros’ em ‘um’. No espelho, esse ‘um’ vira dois, são dois que, mobilizados nos 

sentidos que compõem a metáfora do espelho, se condensam em ‘um’.  

 Essa extralocalização da personagem é correspondente ao próprio 

movimento metonímico, em que o narrador desloca-se ao mundo do outro, e 

olhando-se de fora, constrói seu próprio acabamento, a partir do projeto do ‘eu-para-

mim’, ‘eu-para-outros’, o ‘outro-para-mim’.  Isso se confirma com a metáfora do 

tomate, que o narrador, espelhando-se na cor, sabor e aroma, transcreve seus 

sentimentos, descreve seus familiares/estranhos, ressignifica seu espaço-tempo na 

narrativa e refrata, a partir desses indícios a configuração do espaço autobiográfico. 

Metaforizando esse universo, o tomate, torna-se a representação do narrador-

personagem-adulto, que se via e se estranhava em um espelho de moldura tão 

vermelha quanto o tomate. Assim, todo o seu ser estava emoldurado pelo tomate, 

fatiado ou inteiro, em sonho e em descrição, era ele o próprio tomate. “Sonhei-me 

um tomate, maduro e pequeno, preso num cacho, com outros cinco, todos verdes. 

[...] e eu, tomate, não possuía olhos para chorar ou boca para falar” (QUEIRÓS, 

2011, p. 43). 

 Por outro lado, se o tomate é representação de si (narrador-personagem) é 

também representação desse autor que, escondendo ou revelando-se, vai deixando 

seus rastros na narrativa.  Nas memórias metaforizadas, Queirós, metonimicamente, 

constrói a imagem de seus antagonismos pessoais, e, ao fazê-lo, estabelece um 

diálogo entre esse ‘eu’ e esses ‘outros’, representativos de nossos extratos sociais, 

que só são percebidos em um mundo que se sonha fora do sono, onde o raciocínio 

consciente desvende e mostre as palavras além das margens, o horizonte além das 

montanhas, onde é possível desafogar os sentidos submersos em discursos que se 

ouvem ou naqueles que não se sabe dizer, mas que, persistindo em existir, 
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reclamam a significação, portanto, devem ser (re)pensados e ressignificados por 

nós, assim como no autor, como explicita a citação: 

 
 
Um sonho fora do sono persistia em mim. Nasci afogado por ele: o 
de desvendar o mar. Afundar-me em sua grandeza, salgar-me em 
sua salmoura, esconder em suas ondas, surgir desafogado onde 
nem eu sabia. Eu só desconfiava o mar por ouvir dizer. Numa 
infância sem surpresas, cercados pelas montanhas, o mar escondia-
se depois de muito pensamento (QUEIRÓS, 2011, p. 39-40). 

 

 

 Essas palavras, por sua vez, produzem ecos que ressoam e reverberam em 

outras tantas significações possíveis ao serem realocadas em nossas experiências 

leitoras e culturais. Nessa esteira dialógica, concordamos com Barros (1996, p. 68), 

quando diz: “melhor que nomear é aludir”, pois nomear é amarrar o sentido, 

normatizá-lo, aprisioná-lo, enquanto que aludir é desfazer para refazer de um outro 

modo, o enredo, desvendar a narrativa, ouvir o silêncio, ver a opacidade e o 

sombreamento, descortinando um mundo que está não no escuro, mas além da luz, 

nas cores, sabores e perfumes onde a ausência se torna presença e a presença é, 

em síntese, a expressão pessoal/social da falta, como veremos a seguir. 

 

2.4.2 Cores, sabores e odores em Vermelho amargo: uma análise metaftonímica 

 

 

 Na escrita queiroseana as palavras são revestidas, invertidas e subvertidas 

para revelar e/ou esconder sentidos que desestabilizam o leitor a interrogar o 

caminho, mobilizando-o a ir à busca das pistas para desvelar a significação. A 

significação, no entanto, contém uma mobilidade heterogênea que 

metaftonimicamente descortina esse universo do narrador-personagem-adulto, o 

autor. Metaftonímia (metaphtonymy) é um termo cunhado por Goosens (2003), e 

refere-se à interação entre a metáfora e metonímia. Segundo ele, a nomenclatura ou 

“mero rótulo”, assim como define, “pode ajudar a aumentar a percepção de que 

metáfora e metonímia podem estar interligadas”. (GOOSENS, 2003, apud PAIVA, 

2011, p. 58). Mas, para Paiva (2011), a metaftonímia, nos exemplos demonstrados 
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por Goosens (2003), apresenta-se como “a possibilidade de uma mesma expressão 

ser entendida ora metonimicamente e ora metaforicamente” (PAIVA, 2011, p. 58).  

 Entretanto, compreendemos que não podemos restringir esse processo a 

uma relação de alternância, por isso, ampliamos nossa compreensão a partir das 

considerações de Paiva (2010), de que em todo processo metafórico há integrado 

um processo metonímico, por isso, para nós, a metaftonímia é interligação, interação 

e integração, não dos termos, mas dos processos que configuram esses 

procedimentos de linguagem. A integração das metáforas e metonímia pode ser 

melhor percebida em Vermelho amargo (2011), onde as análises  nos encaminham 

ao entendimento de que na obra não é ora uma ou ora outra, mas, é, em todo 

momento, o encaixamento destas que forma a composição semântico-discursiva da 

narrativa, por isso, metaftonímia.  

 Então, em uma leitura metaftonímica, com a alusão, mostraremos como, no 

processo memorialista, o rememorador procura, nos fragmentos de suas 

lembranças, a condensação do vivido. Esse processo já se configura numa ação 

metonímica, pois, como já dito em outros momentos, rememorando não se recupera 

as lembranças em sua totalidade. Ao serem recuperadas, elas se dividem em 

partes, entre memórias e esquecimento, é, pois, essa ação de lembrar e esquecer 

que metaforicamente condensa o todo, mobilizando o deslocamento de outras 

partes que originam sentidos novos ao rememorado. 

 Na obra em tela, a vida, os sentimentos, as valorações e projeções do 

narrador-personagem-adulto aparecem aludidos na metáfora do tomate. A 

lembrança do passado metaforizada no vegetal demonstra o desdobramento 

simbólico das mensagens, imagens, sabores e cheiros que, ao não serem 

esquecidos, devem ser repensados e/ou ressignificados. O tomate, então, é a 

menção, invenção e reinvenção de uma lembrança ácida, que, partida em tiras ou 

em pequenas embarcações e até mesmo afagadas, reflete e refrata esse certo todo 

in-acabamento. Concordamos com Torga (2015), quando afirma que:  

 
 
Em Vermelho amargo, o tomate é uma metáfora muito simbólica dos 
sentimentos causados pela dor da ausência, da perda da mãe e da 
presença ‘ameaçadora’ da madrasta. Com sua cor, com a pele que o 
envolve era o alimento principal nas refeições, marca a 
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presença/ausência, pela memória, da madrasta e da mãe e seus 
papéis na vida do menino (TORGA, 2015, p. 255). 

 

 

 As metáforas pela cor, cheiro, sabor e formas com o tomate, explicitam o 

movimento de deslocamento e condensação e revelam uma beleza literária em que 

o autor não dá conta de (vi)ver sozinho e, para isso, convida o leitor a entrar no jogo 

alusivo para compor as regras e ver os resultados, pois o leitor torna-se a 

possibilidade não de completar, mas complementar suas memórias. 

  Nesse viés, o tomate é, em síntese, o desdobramento das memórias 

repensadas por um narrador-adulto que compartilha conosco sua infância repartida 

entre o amor e a morte.  A metáfora do amor e da morte pode ser lida 

metonimicamente já na expressão ‘tomate’, que, fragmentando-se em partes, pode 

ser entendida como eu te-amo e te-mato, como ilustrado na figura abaixo: 

 

 

 

Fonte: TORGA, Vania L.M., 2015 

 

 

 A partir da ilustração percebemos que metaftonimicamente a palavra ‘tomate’ 

constrói o mundo da mãe pelo te-amo e o da madrasta no te-mato. O mesmo tomate 
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que traz recordações doces de um passado de amor, com a figura da mãe, reflete, 

no presente, imagens e sensações que lhe projetam um futuro iminente de morte 

com as ações da madrasta: “o tomate - rubro espelho – espelhava uma sentença 

suspeita” (QUEIRÓS, 2011, p. 12).   

 O tomate em toda sua extensão, cor, sabor, odor, formas e projeções, será o 

espelho em que o autor vê refletir esse passado e refratar esse outro universo 

valorado pelo narrador-personagem-adulto. O tomate, então, é uma maneira de 

olhar o passado com os olhos do(s) outro(s), a fim de valorar o dentro, seu ‘eu’, seu 

mundo, a partir do fora que lhe confira certo acabamento. Correlacionamos esse 

entendimento ao que afirma Bakhtin (2011): 

 
 
Contemplar a mim mesmo no espelho é um caso inteiramente 
específico da minha visão externa. Tudo indica que neste caso 
vemos a nós mesmos de forma imediata. Mas não é assim; 
permanecemos dentro de nós mesmos e vemos apenas o nosso 
reflexo, que não pode tornar-se elemento imediato da nossa visão e 
vivenciamento do mundo: vemos o reflexo de nossa imagem externa, 
mas não a nós mesmos em nossa imagem externa; a imagem 
externa não nos envolve ao todo, estamos diante e não dentro do 
espelho; o espelho só pode fornecer o material para auto- 
objetivação, e ademais um material não genuíno. [...] Minha imagem 
externa não pode vir a ser um elemento de minha caracterização 
para mim mesmo. Na categoria do eu, minha imagem externa não 
pode ser vivenciada como um valor que me engloba e me acaba, ela 
só pode ser assim vivenciada na categoria do outro, e eu preciso me 
colocar a mim mesmo sob essa categoria para me ver como 
elemento de um mundo exterior plástico-pictural e único (BAKHTIN, 
2011, p. 30; 32-33, grifo do autor).  

 

 

 O espelho, metaforizado por Queirós (2011), é também o lugar onde as 

palavras fractalizadas, em uma leitura alusiva de (de)composição  do processo 

metaftonímico, podem ser vistas em diferentes escalas de significações. Isso 

significa que, no processo de espelhamento, os sentidos das palavras são 

subvertidos pelo olhar do leitor. A imagem refratada não é a mesma refletida, e 

mesmo o reflexo não é da ordem do real, mas é apenas uma face desvelada do 

todo, que, fractando-se em partes, se esconde.  



74 

 

 
 
 
 

 Para Queirós (2011), a palavra desvela e ao mesmo tempo esconde os 

‘outros’3.  Significa dizer que a palavra contém faces que não aparecem à primeira 

vista. Ela não é o todo, mas parte de um todo que não se esgota ao ser expresso. 

Por isso, é necessário ver “onde os olhos exigiram lentes grossas para desanuviar o 

mundo” (QUEIRÓS, 2011, p. 39), mas, também, onde for preciso apertar os olhos 

“para ver coisas miúdas, coisas que escapam ao maior número, [...] enxergar onde 

as grandes vistas não pegam” (ASSIS, M. A Semana, 11-11-1900, apud, TORGA, 

2001, p. 10).  

 O signo refletido esconde outros tantos sentidos que esperam ser 

interrogados, descobertos e aclarados pelo leitor. As palavras, para Queirós, são 

seus reflexos de menino que, ao refratar-se, inquieta e interroga-lhe: 

 
 
Quando invertida, a palavra aroma é amora. Aroma é uma amora se 
espiando no espelho. Vejo a palavra enquanto ela se nega a me ver. 
A mesma palavra que me desvela, me esconde. Toda palavra é 
espelho onde o refletido me interroga (QUEIRÓS, 2011, p.12).  

 

 

 Amora é representação de um adulto espiando-se no espelho do passado do 

menino. Um passado que acorda a “ferida cicatrizada”, refratando a dor daquele 

que, com a partida da mãe, ficou “sem respirar o perfume, sem reparar nas cores” 

(QUEIRÓS, 2011, p. 31). O espelho converte a amora em aroma, ou seja, inverte a 

ordem dos sentidos contemplados nas metáforas e memórias que carregam “a 

saudade do mundo, confirmada pela crueldade do tempo” (QUEIRÓS, 2011, p. 7).  

As lembranças de menino têm agora os tons axiológicos do narrador-personagem-

adulto, e requerem uma interpretação-compreensão, a partir de um certo 

acabamento do ‘outro’, o leitor. As palavras espelhadas refletem, refratam e realçam 

as cores, os odores, os silêncios, os ecos de um passado/presente, familiar/estranho 

que, como luz e sombra, projetam outras significações ainda por conhecer.  

 Matizadas em vermelhos e com acústica poética, a escrita queiroseana vai, 

alusivamente, desenhando os traços e pedaços dos sentimentos que, atravessados 

nas letras, traçam os cruzamentos díspares do movimento da alusão. Nesses jogos 

                                                           
3
 Estes “outros” são aqui entendidos como os ‘outros’ de si, mas, também, como os ‘outros’ possíveis 

sentidos que são mobilizados pela palavra. 
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articulatórios de sentido, o leitor (des)amarra os nós do enredo mnemônico que 

transcrevem as lembranças e condensam na cor das tintas derramadas sobre o 

papel branco (letras/memórias/sentidos), as marcas, os rastros e vestígios  de um 

‘eu’ que se constitui do já-sido, em-sendo, e apontam ao ainda-não. 

 Amora em aroma é a alusão aos gostos, aos sabores e aos odores da 

infância guardados na lembrança do narrador.  Se o espaço (cozinha) e as ações 

(refeições) entrelaçam-se nessas memórias adultas, então, a condensação pelo 

processo metaftonímico se tornam esferas de produção e recepção dos sentidos 

pressupostos nos domínios da linguagem que, só com a alusão, são percebidos.  

 Se, por um lado, a amora se aproxima do tomate em cor, se distancia em 

aroma, porque “o tomate não exalava nenhum cheiro. É da índole do tomate 

manifestar-se apenas em cor e cólera” (QUEIRÓS, 2011, p. 25).  A amora mantém 

certa interrelação com tomate. A amora, para o narrador, tinha odor, cor e sabor, 

assim como algumas de suas memórias: 

 
 
Queria, sempre, desaparecer com um circo, mas circo não havia. 
Veio um dia. Armaram na praça central da cidade, com aroma de 
pipoca e cor de amora. Minha mãe me levou. De mãos dadas 
penetramos sob a lona quente, numa tarde quente (QUEIRÓS, 2011, 
p. 17, grifo nosso). 

 

 

Enquanto que o tomate já não tinha aroma nem sabor: 

 
 
A esposa do meu pai prezava o tomate sem degustar o seu sabor. 
Impossível conter em fatia frágil – além da cor, semente, pele – 
também o aroma (QUEIRÓS, 2011, p. 12). 

 

 

 A amora, olhando-se no espelho, reflete os sentidos invertidos da falta, do 

vazio do sentimento, de um amor não vivido por não ter a pessoa amada, de uma 

presença sem corpo, da inexistência de uma pele que não pode ser tocada, dos 

afagos não mais desfrutados. Amora, então, alude metaftonimicamente à mãe, que 

ora se revela ora se esconde. Esconde-se fisicamente e revela-se nas memórias 

rasuradas, amarrotadas, mas não enterradas pelo tempo, pois 
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exige-se longo tempo e paciência para enterrar uma ausência. 
Aquele que se foi ocupa todos os vazios. Como água, também a 
ausência não permite o vácuo. Ela se instala mesmo entre as pausas 
das palavras. Na morte, a ausência ganha mais presença. É 
substantivo e concreto tudo aquilo que permanece. Daí, os mortos 
passearem entre nós. Jamais imaginei seu espirito transfigurado em 
fruto (QUEIRÓS, 2011, p. 36).  

 
 

 A ausência/presença da mãe se encarna em todos os lugares, objetos, no 

fruto (amora), no vegetal (tomate), descritos na essência dos versos, das letras, com 

e nas memórias de Queirós (2011).  Memórias transfiguradas e transsignificadas em 

uma “primeira leitura [que] se deu a partir de um recado rabiscado pela faca no ar 

cortando em fatias o vermelho” (QUEIRÓS, 2011, p. 65).  

 Enquanto a amora traz-lhe as recordações doces e perfumadas do eu-te-amo 

da mãe, o tomate prenuncia a amargura, o desamor, a falta, o medo, o silêncio, o 

destino sentenciado pela manipulação expressiva dos gestos que escrevem o eu-te-

mato da madrasta, porque agora somente havia “a madrasta, a faca, o tomate e o 

fantasma” (QUEIRÓS, 2011, p. 15). Figuras que guardam os contrastes da tinta que 

pinta nas e com as memórias, metáforas e metonímias a paisagem autobiográfica, a 

partir de um amor interrompido e de um ódio manifesto: 

  

 
A mãe partiu cedo – manhã seca e fria de maio – sem levar o amor 
que diziam eu ter por ela. Daí, veio me sobrar amor e sem ter a quem 
amar. [...] Foi um adeus inteiro, definitivo, rigoroso, sem escutar 
nosso pesar. Eu pronunciava, seguidamente, a palavra amor, amor, 
sem ter a presença amada (QUEIRÓS, 2011, p. 11-12). 
 
 
A madrasta, pouco amante de delicadezas, dominava o ato de dividir. 
[...] Um tomate era a medida exata para cada refeição. Suas unhas 
longas, sintecadas de um vermelho intenso, suspendiam o fruto no 
ar. Com a mão tensa segurava o cabo da faca, pronta para retalhar a 
miséria. Minha garganta, sem saliva, seca, áspera, acompanhava a 
execução (QUEIRÓS, 2011, p. 49; 54). 
 
 

 Por outro lado, a amora e seus aromas é para o narrador a possibilidade de 

esquecer, trair a lembrança do luto, da perda, da dor, da saudade de sua mãe 

amada, atualizando e ressignificando-a no presente de suas memórias: 
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Para alimentar a saudade do meu primeiro amor, comia retratos, 
rezava sem fé, mastigava hóstia, subtraía-me, entregava-me às 
amoras e seus aromas. Não havia mundo lá fora. Só amor dentro e 
fora de mim. Virei dois, como a mulher de duas almas que visitava a 
minha rua. Faltavam-me rédeas para frear meu amor. Ele me 
roubava para o fundo do quintal, afogava-me nos rios, transportava-
me para os pastos, subia-me nos galhos das árvores, mesmo sem 
fruto para colher. Eu amava, ou melhor, por inteiro, eu só era amor 
(QUEIRÓS, 2011, p. 22-23, grifo nosso).  
 
 
 

 Em Queirós (2011, p. 24), “não é somente a flecha da palavra que acorda a 

memória de seu estupor”, mas todos os seus sentidos – paladar, olfato, visão - 

ativam suas memórias, do amor e do ódio, da festa e do luto, do afago e do 

desprezo, dos dias floridos e quentes e dos acinzentados e frios, da luz e do breu, 

do bem e do mal, como sugere o trecho seguinte: 

 

 

O incenso é um perfume que me suscita para a incerteza de Deus. A 
rara fragrância da alfazema guia-me para o bem profundo, pátria 
definitiva de minha mãe. O Lancaster me devolve à vaidade que 
houve. O ácido perfume do alecrim me abre em viagens por fazer. 
O odor da mortadela deslancha em mim fragmentos de afagos, 
relíquias escassas do pai. O tomate não exala nenhum cheiro. É 
da índole do tomate manifestar-se apenas em cor e cólera 
(QUEIRÓS, 2011, p. 24-25, grifos nosso).  

 

 

 O jogo metaftonímico tem o papel de (re)compor esse certo todo vivido. Os 

sentidos articulados nas palavras vão, alusivamente, configurando as personagens e 

descrevendo o âmbito familiar. A mãe é lembrada pela fragrância de alfazema, 

sendo rara, doce e suave é ela o próprio bem-profundo. O alecrim, com seu ácido 

perfume, representa o que deixou de ser experenciado. O odor da mortadela indicia 

a ausência de um pai tão escasso como as relíquias que, “para ganhar amor, 

negociava com o tomate o destino dos filhos, clandestinamente” (QUEIRÓS, 2011, 

p. 13). Em toda sua obra, o autor, faz-nos claro que a palavra é o corpo das 

memórias, portanto, devemos explorá-la (escrever/ler) também com o corpo para dar 

sentido às coisas, “e para tanto, os cinco sentidos são insuficientes”, então, 
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é necessário somá-lo para que tudo se torne substantivo. Há o 
paladar que acorda o passado; o tato que desperta o amor; um 
ouvido que escuta o olhar; um perfume que anuncia as estações.  
Escrever é estar com os sentidos em permanente sentinela. Há que 
escrever com o corpo inteiro (QUEIRÓS, 2007, p. 41). 

 

 

 Nesse jogo, o leitor é, outra vez, conduzido a recompor o bordado narrativo, 

através de sentidos que não somente constituem o cenário autobiográfico, mas 

também indicam novas interpretações. Com essas tintas derramadas repetidas 

vezes nas memórias metaftonimicamente escritas, Bartolomeu Campos de Queirós 

vai desenhando, poeticamente, sua trajetória, sua autobiografia, (re)criando os 

percursos, desviando suas dores  e encurvando-se às suas imaginações, pois “viver 

exigia legendar o mundo” (QUEIRÓS, 2011, p. 62).   
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Ao se reparar espelhado há sempre a 
vontade surda de alterar o refletido. Daí, 
escrever era re-escrever, sempre. [...] 
Sem me perder de mim, 
pretensiosamente, me fazia o Outro. 

  Bartolomeu Campos de Queirós 
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3. AUTOBIOGRAFIA 

 

3.1. O (re)inventar de uma vida no fio da palavra 

 

 Pensar a autobiografia em nossa contemporaneidade é ousar habitar uma 

seara onde os discursos sobre subjetividades, público/privado, individual/coletivo 

ganham novos corpos e novos sentidos. As antigas biografias, os diários íntimos, as 

memórias parecem tomar formas de ampliação em diversos e diferentes gêneros 

discursivos no mundo hipermodernizado, blogs, vlogs, chats etc.  

 Convém, em princípio, esclarecer o que são os gêneros discursivos. Não se 

trata de uma noção recente, pois advém desde a antiga poética e retórica de Platão 

e Aristóteles na Antiguidade Clássica. Os estudos de Mikhail Bakhtin e as 

contribuições de seu Círculo de estudo ampliaram o olhar sobre a linguagem, 

favorecendo o entendimento sobre a organização, a composição, o papel dos 

sujeitos e lugar que exercem na sociedade. 

 Em Estética da criação verbal (2011), Bakhtin destaca o caráter social da 

linguagem, em que a interação verbal só é possível por meio de enunciados 

concretos. Esses enunciados possuem estilo, forma, composição, tema e se 

organizam em detrimento de determinado contexto social, para alguns fins 

comunicacionais. Por isso, são diversos os gêneros discursivos e infinitas são as 

possibilidades de produções de linguagem, como afirma no trecho abaixo: 

 
 
A riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas 
porque são inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade 
humana e porque em cada campo dessa atividade é integral o 
repertório de gêneros do discurso, que cresce e se diferencia à 
medida que se desenvolve e se complexifica um determinado campo 
(BAKHTIN, 2011, p. 262).  

 

 

 Conforme o autor, os gêneros são as formas pelas quais organizamos nossa 

linguagem. Só nos comunicamos por meio dos gêneros, por isso, a análise de um 

gênero está além das formas linguísticas composicionais. Os gêneros discursivos 

são fazeres de linguagem que devem ser entendidos e tomados a partir das 
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relações, especificamente, estabelecidas nos eventos e ações comunicativas. Nessa 

perspectiva, a língua é tomada como concretização do pensamento, por meio da 

qual a comunicação é estabelecida. Os enunciados são, portanto, “unidade real da 

comunicação discursiva”, que é estabelecida sempre em cooperação com o outro 

em uma interação dialógica de linguagem. O estudo sobre os gêneros discursivos, 

baseando-se nos enunciados e nas relações concretas entre língua, falantes e 

formas de linguagem, é importante “para superar as concepções simplificadas da 

vida do discurso, do chamado ‘fluxo discursivo’, da comunicação, etc., daquelas 

concepções que ainda dominam a nossa linguística” (BAKHTIN, 2011, p. 269, grifo 

do autor). Os gêneros ampliam nossa visão sobre o mundo e sobre a realidade. E a 

literatura tem um papel ideológico importante, ela nos ensina a ver. 

 Sobre isso, assegura-nos Medviédev (2012, p.198-200):  

 
 
[...] os gêneros literários bem consolidados enriquecem nosso 
discurso interior com os novos procedimentos de tomar consciência e 
compreender a realidade. [...] é importante não finalizar, mas, sim, 
compreender. [...] a realidade do gênero e a realidade que o gênero 
pode alcançar estão organicamente ligadas [...] a realidade do 
gênero é a realidade social de sua realização no processo da 
comunicação social. Dessa forma, o gênero é um conjunto de meios 
de orientação coletiva na realidade, dirigido para seu acabamento.  

 

 

 No liame desse diálogo, o estudo do gênero autobiográfico se faz necessário 

porque, em sendo uma escrita literária, transita pelo duplo viés do real/imaginário 

entre autor, narrador e personagem, e porque se inscreve na transfiguração da 

autoreferenciação que, ainda em nosso século, se torna cenário “[...] da 

indeterminação, da fragmentação e da dissolução de referências fundantes 

estabelecidas [...]” (CAIMI, 2009, p. 160).   

 Essa reflexão recai sobre os modos de a(re)presentação do ‘eu’. A nova 

cultura da imagem revela como o ‘eu’ necessita de um certo acabamento do ‘outro’, 

e, em se apresentando ao ‘outro’, cria uma imagem de si a partir daquilo que o outro 

espera, constituindo-se para o outro e pelos outros. Isso configura-se em uma 

apresentação ou encenação? Diríamos que isso é uma representação articulada na 

duplicidade das similitudes ‘eu’ e ‘outro’, real e ficcional, como afirma Josef (1998): 
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a autobiografia, enquanto gênero ou subgênero da escrita literária é 
uma forma híbrida de expressão, porque essencialmente destinada 
ao registro de fatos tidos como verídicos; ela pode ser um discurso 
documental, testemunhal ou ficcional (JOSEF, 1998 apud AMORIM, 
2010, p. 45).  

 

 

 A autobiografia está interligada às relações espaço-temporais, em que o 

tempo biográfico é diferenciado do tempo tomado pelo autor-criador ou mesmo pelo 

leitor. Ela “é caracterizada fundamentalmente por um dualismo: aproxima-se ou 

afasta-se seja da ficção, seja da realidade histórica, dependendo da situação” 

(AMORIM, 2010, p. 45).  Por isso, o gênero autobiográfico é construído em um 

espaço que substancia o tempo e constrói a significação entre o real/concreto, 

ficcional/imaginário. O que é particular se torna social, visíveis e audíveis, porque “o 

homem para si, perdeu a unidade e integridade que eram determinadas pelo 

princípio da sua vida pública” (BAKHTIN, 2014b, p. 254, grifo do autor). 

 Para Arfuch (2010), a autobiografia traz uma conclusão perturbadora, pois 

pretende restituir a vida a partir da privação ou des-figuração, a voz e o nome 

implica uma tentativa de restaurar a mortalidade do sujeito. Seria o escamoteamento 

da morte, a partir de uma presença figurada. A autobiografia traria à discussão o 

antagonismo de um sujeito puro, pois a narração será, apenas, a tentativa de 

representar o vazio que o constitui enquanto sujeito, portanto, suas subjetividades, e 

imprimirá nessa narração a identificação imaginária. Assim, a autobiografia é o 

“universo indecidível entre ficção e não ficção” (ARFUCH, 2010, p. 77). Seria ela 

uma autoficção:  

 
 
Autoficção como relato de si que coloca armadilhas, brinca com as 
pistas referencias, dilui os limites [...] e, [...] pode incluir o trabalho da 
análise, cuja função é justamente a de perturbar essa identidade, 
alterar a história que o sujeito conta a si mesmo e a serena 
conformidade desse autorreconhecimento (ARFUCH, 2010, p.137). 

 

 

 A própria ideia de gênero autobiográfico carrega não uma estabilidade exigida 

nos gêneros, mas um contrato firmado entre autor e leitor. Em outras palavras, isso 

significa que,  
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o leitor não é vítima de um engano, no máximo, é cúmplice. A 
violação do espaço privado faz com que o leitor saiba sempre mais 
do que cada um dos protagonistas que se confidenciam em suas 
cartas. Esse é o paradoxo que faz com que o segredo do espaço 
privado só se mostre eficaz quando deixa de ser segredo 
(GOULEMOT, [1985] 1987 apud ARFUCH, 2010, p. 47). 

 

 

A vida do autor passa a ser um referencial para o leitor, e, por isso, a obra 

autobiográfica não é por ele questionada, pois, tem necessidade de um referente de 

sujeito “estável” unificado no tempo. O acordo entre leitor e autor valida a obra, mas 

não a garante enquanto verdade, visto que o relatado pode não estabelecer relação 

com o vivido, ou, se estabelece alguma relação, esta não é totalitária. A voz da 

autobiografia assume um lugar/tempo que faz a vez de sujeito da narração e da 

ação, mas não pode garantir a correlação de identidade entre sujeito e lugar/tempo. 

Então, a autobiografia seria uma “forma de representação”, um mascaramento do 

sujeito que não apresenta correspondência entre aquele que fala e o que viveu os 

fatos. 

A esse respeito, cita Amorim (2010, p. 46): 

 
 
Se na autobiografia verídica a identificação autor-narrador-
personagem é assumida [...], no romance autobiográfico a 
identificação não se afirma: ao contrário, o que o romance faz é 
separar autor e narrador-personagem, e busca justamente aquela 
indefinição, porque interessa à obra inverter a polaridade da 
expressão: na autobiografia, a ficção invade a subjetividade do eu 
não ficcional contra sua vontade, e pode levar o leitor a tentar 
identificar os erros e enganos cometidos pelo autobiógrafo; no 
romance, essa subjetividade é trazida para a ficção, como forma de 
inserir na ficção da obra a realidade histórica de que participam 
escritor e leitor, que busca então estabelecer as similitudes entre a 
realidade histórica e o mundo ficcional.   

 

 

Assim, constatamos que tanto na biografia como na autobiografia “não há um 

devir genuíno. A experiência real e os eventos históricos servem ‘meramente como 

meio para o desvendamento” da significação (MORSON, 2008, p. 413), pois, “o 

homem nunca coincide consigo mesmo” (BAKHTIN, 2015, p. 67), o autor biográfico 
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é diferente do autor criador, é um ‘eu’ que formula outro ‘eu’ para dizer sobre si. 

Bakhtin (2011) reforça essa ideia com a afirmação: 

 
 
[...] não sou eu munido dos recursos do outro mas o próprio outro 
que  tem valor em mim, é o homem em mim. Não sou eu mas o 
outro, investido de afetuosa autoridade interior em mim , quem me 
guia, e eu não o reduzo a meios (não é o mundo dos outros em mim 
mas sou eu no mundo dos outros, familiarizado com ele); não há 
parasitismo. [...] não sou o herói da minha vida, mas tomo parte dela 
(BAKHTIN, 2011, p. 141). 

 

 

A partir desses aspectos é possível dizer que a literatura autobiográfica é 

“uma violação do privado” e, em certa medida, é a metamorfose da imagem, o 

espelhamento do eu-para-mim e do eu- para-outros, o ‘eu’ que reflete e se refrata a 

partir dos outros. A literatura, seja nos moldes autobiográficos e em outras formas de 

gêneros, é o espelho em que autor e leitor compartilham esse processo 

ficcionalizado de descrição de uma vida, refletindo-se e refratando-se mutuamente.  

 A escrita e/ou a leitura, nesse sentido, é uma maneira de formular esses 

‘outros’, tendo em vista que, quando “coloco-me na condição de personagem, 

abranjo a mim mesmo com minha narração; as formas de percepção axiológica dos 

outros se transferem para mim onde sou solidário com eles” (BAKHTIN, 2011, p. 

141). Ao falar do eu, elaboramos no espelho do outro, ao ler o outro reelaboramo-

nos constitutivamente, pois torna-se “impossível deitar-me em meu próprio colo e 

acalentar-me. Não suportaria o peso da minha carga” (QUEIRÓS, 2011, p. 29). É 

necessário perceber-se axiologicamente, “a posição axiológica do outro em mim tem 

autoridade e ele pode narrar minha vida com minha plena concordância com ele” 

(BAKHTIN, 2011, p. 140, grifo do autor).  

É pela escrita que o autor dá vida aos seus outros, contempla-se e alivia suas 

dores, o leitor também busca sua completude comungando seus olhares, compondo 

os compassos, preenchendo os silêncios, a partir de sua valoração sobre o outro, 

com isso, ele vai refratando-se. A escrita e a leitura se tornam meios de 

contemplação, valoração, aceitação, rejeição, ou, ainda, uma estratégia para aliviar 

a amargura e dissipar os medos, assim como em Queirós (2011, p. 10): “Sem o colo 

da mãe eu me fartava em falta de amor. O medo de permanecer desamado fazia de 
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mim o mais inquieto dos enredos”. Tornar-se enredo é dar a esse ‘outro’ a 

responsividade do ato - poder de resposta - onde “experimento o sofrimento do outro 

precisamente como o seu sofrimento, na categoria de outro, e minha reação a ele 

não é o grito de dor, mas uma palavra de consolo e um gesto de ajuda” (BAKHTIN, 

1979, apud, MORSON, 2008, p. 200, grifo do autor). 

Sob essa ótica, consideramos que a autobiografia é um gênero in-

processamento, sob as mãos do leitor e do autor que, atados pelos nós da narrativa, 

se reelaboram exotopicamente, pois 

 
 
o lugar que o ‘eu’ ocupa, permite-lhe ver um certo todo do ‘outro’ e 
ele do ‘eu’, mas apenas aquilo que nem um nem outro têm acesso 
por si mesmo, pois tão somente têm acesso a partes de si mesmos. 
A exotopia – com a memória do ‘eu’ em relação com o ‘outro’ que é 
produzido pelo ‘eu’, permite a ‘um’ e a ‘outro’ contemplar 
esteticamente esse ‘outro’ (TORGA, 2006, p. 78-79). 

 

 

 A literatura é a forma de externar, promover e compreender a relação ‘eu’ 

‘outro’4.  É uma forma não de completude, mas de complementação de seus atores. 

O autor a utiliza para expandir sua visão sobre a realidade e dividir seus 

sobressaltos tanto com o leitor como com seu personagem, conferindo a ambos 

certos “acabamentos” de si. A autobiografia, “para além da captura do leitor em sua 

rede peculiar de veridicidade, ela permite ao enunciador a confrontação 

rememorativa entre o que era e o que se chegou a ser, isto é, a construção 

imaginária de si ‘mesmo como outro’ (ARFUCH, 2010, p. 54-55, grifo do autor). Em 

virtude desse discurso, entendemos que a autobiografia é uma maneira que o autor, 

em se escre(vendo) nas palavras,  povoa outros mundos, através de  seus vários 

sentidos e usos da palavra que lhe dá a  sensação ilusória de certa completude, 

porque    

 
 
escrever é imprimir a experiência do espanto de estar no mundo. É 
estender as dúvidas, confessar os labirintos, povoar os desertos. E 

                                                           
4
 Este outro significa em parte o outro de si, mas também, em uma visão mais ampliada, significa o 

mundo. 
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mais, escrever é dividir sobressaltos, explicitar descobertas e abrir-se 
ao mundo na ilusão de tocar a completude (QUEIRÓS, 2007, p. 12). 

 

 

No intuito de imprimir a experiência de ser e estar no mundo, estender suas 

dúvidas e povoar seus desertos, Queirós escreve Vermelho amargo (2011), uma 

obra inscrita no espaço-tempo flutuante da memória que, aos olhos do leitor, torna-

se um confessionário labiríntico do autor-narrador-personagem que, pelas palavras 

no desenho narrativo, deixam rastros, vestígios, marcas desse ‘eu’, circunscrevendo-

se o espaço autobiográfico da obra. 

 

3.1.1 Alusão, memória e autobiografia: marcas dialógicas 

 

 

 O espaço autobiográfico em Vermelho amargo (2011) vai se (re)compondo  

nos rastros deixados pelas memórias, uma memória construída nas linhas do 

passado como captura de um presente constitutivo do tempo narrativo. O trajeto de 

um narrador-menino, sob o olhar do narrador-adulto, é delineado nas metáforas 

criadas entre as flutuações da memória e os devaneios, fantasias/sonho e/ou 

imaginações do autor-criador.  É uma forma de repensar e refletir “sobre o tempo 

que lhe aparece como luz atrás de um pano esgaçado [...] recuperando na própria 

voz5 o fluxo circular que a memória abre do presente para o passado e deste para o 

presente” (BOSI, 2003, p. 45). 

 Na obra em análise, Queirós deixa vestígios que Vermelho amargo (2011) faz 

parte de seu acervo autobiográfico, que se inicia anteriormente com outras quatro 

obras: Indez (1994); Por parte de pai (1995); Ler, escrever e fazer conta de cabeça 

(1996) e O olho de vidro do meu avô (2004), referência aludida na metáfora das 

‘quatro estações’, disposta na citação seguinte: 

 

                                                           
5
 A autora utiliza o termo voz em se tratando da narrativa e oralidade. Entretanto, aqui a utilizamos 

por entender que nas narrativas escritas o autor também dá voz ao narrador e aos seus personagens. 
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Durante quatro estações, em todas as manhãs, o trem deslizava em 
frente de nossa casa. Nascia na cidade de um avô, que escrevia nas 
paredes, e morria na cidade de outro avô, com seu olho de vidro 
(QUEIRÓS, 2011, p. 37, grifo nosso).  

 

 

A interdiscursividade alude a fragmentos das memórias de Queirós e também 

a fragmentos que aparecem em outros textos seus. Nascer durante quatro estações 

é se reformular a cada nova escrita, ou, ainda, a cada vez que vai rememorando o 

vivido. A referência ao avô que escrevia nas paredes é aspecto recorrente em outros 

textos e outras obras, como em Ler, escrever e fazer conta de cabeça (1996): “Eu 

lembrava da casa de meu avô e suas paredes cobertas de recados, mas minha 

cabeça não sabia combinar (QUEIRÓS, 1996, p. 38, grifo nosso). 

 Em outro trecho de Vermelho amargo (2011), Queirós faz referência à obra O 

olho de vidro do meu avô (2004): 

 
 
Sorvo um pouco de café, e o sabor do quintal de meu avô já não 
me vem à boca. Sem possuir um olho de vidro, diviso o mundo 
vivido do mundo sonhado, com a nitidez da loucura (QUEIRÓS, 
2001, p. 60, grifo nosso).  

 

 

Essa dialogicidade é interessante porque, em sendo memórias fragmentadas, 

podemos situar a obra aqui analisada como parte das memórias que formam o certo 

todo com as outras obras do autor. Vermelho amargo (2011), então, é “a melodia do 

passado interpretada pelo presente” (BOSI, 2003, p. 48). Nela, Queirós rememora 

uma infância de amargura, dor e sofrimento que a vida de órfão lhe legou. Descreve 

na narrativa uma família despedaçada pelo luto gerador da desordem familiar 

refletida no desprezo do pai, nos desequilíbrios de seus irmãos e na presença de 

uma madrasta severa, violenta, conforme verificamos em boa parte da obra e nos 

trechos destacados: 

 

O pai, que suportava o peso das caixas de manteiga, agora andava 
leve, manso, tropeçando em penumbras e suspiros. O amor 
encarnou em todo o seu destemido corpo e afrouxou até seus 
pesares. Amava em dobro: o amor que sobra aos viúvos e mais o 
amor reinventado, e capaz de camuflar o luto [...] Brincar irritava a ira 
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de nosso pai. [...] Ele derramava um olhar bêbado sobre nossa 
alegria (QUEIRÓS, 2011, p. 12; 13; 33-34). 
 
 
Minha irmã maior gostava de agulhas. Meu primeiro irmão mastigava 
vidro. Uma brisa morna morava na ponta dos dedos da quase moça 
[...] a irmã [mais nova] proprietária de um gato que não miava, 
decidiu esconder as palavras e passou a miar. A tudo respondia com 
um miado mais fino que a rodela de tomate (QUEIRÓS, 2011, p. 39; 
50). 
 
 
Ela decapitava um tomate para cada refeição. Isso, depois de tomar 
do martelo e espancar, com a força dos seus músculos, os bifes. 
Sofrer amaciava, talvez ela pensasse. Batia forte tornando possível 
escutar o ruído na rua. O martelar violento avisava aos vizinhos que 
comeríamos carne no almoço. Eu padecia pelo medo do martelo e a 
violência da mulher ao açoitar a carne (QUEIRÓS, 2011, p. 23). 

 

 

 Tal qual a irmã que bordava mares, Queirós (2011) constrói seu bordado 

narrativo com linhas que tecem paisagens miúdas, em cruz, enviesadas, em curvas, 

a partir da metáfora do tomate que vai ser o reflexo do mundo antagônico de seus 

sentimentos ou dos fragmentos que circulam entre real/imaginário, autor-narrador-

personagem, representados em uma ausência/presença/preenchimento na falta da 

mãe e de uma presença/ausência/vazio da madrasta em se configurando falta.  

 Contudo, se considerarmos a narrativa queiroseana apenas como uma escrita 

mnemônica, estaremos restringindo-a e equivocando-nos, porque, ao deitar sobre o 

papel seus medos, questionamentos, angústias e amarguras em forma de poesia, 

Queirós nos excita e incita a transcendê-la, pois, para ele esta é a escrita “do seu 

próprio devir de homem [...], enquanto sentimento de um tempo que, 

simultaneamente, passou a se re-apresentar à consciência e ao coração” (BOSI, 

2003, p. 45).  

 A leitura da obra nos faz povoar o mundo da história do autor criando imagens 

pelas metáforas escritas, dando a elas outros novos sentidos que se constitui na 

relação parte/todo pela movimentação que vai do já-sido, ao em-sendo e ao ainda-

não. É um bordado inacabado, sempre carente dos tons axiológicos do acabamento 

do outro (leitor) que, (des)atando os nós narrativos, confere à narração certa 
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continuidade: “Quando a linha estava por terminar, ela dava um nó forte para não 

deixar fugir sua imaginação” (QUEIRÓS, 2011, p. 45). 

 Para tanto, é necessário se entrever na narrativa, tomar a palavra e 

(re)construí-la, inscrever-se nela e nos silêncios, enfim, aludir, assim como nos 

sugere Queirós: 

 
 
Desconheço liberdade maior e mais duradoura do que esta do leitor 
ceder-se à escrita do outro, inscrevendo-se entre suas palavras e os 
seus silêncios. Texto e leitor ultrapassam a solidão individual para se 
enlaçarem pelas interações. Este abraço a partir do texto é soma das 
diferenças, movida pela emoção, estabelecendo um encontro 
fraterno e possível entre leitor e escritor. Cabe ao escritor estirar sua 
fantasia para, assim, o leitor projetar seus sonhos (QUEIRÓS, 1999 
In: PRADO; CONDINI, 1999, p. 23).   

 

 

 É com a alusão que o leitor irá juntar as memórias fatiadas do autor. Ela será 

a leitura necessária para compor Vermelho amargo (2011). Sendo uma narrativa em 

prosa poética, todo o enredo se concentrará nas metáforas. A marcação do espaço-

tempo e das personagens não é linear, mas, intercaladas nas metáforas que 

metonimicamente vai compondo o cenário autobiográfico da narrativa. Com isso, se 

dá certo amarrotamento das lembranças, a partir de um passado sempre atualizado 

no tempo do leitor e também do narrador-adulto que valora, suspeita, repensa “a dor 

[que] vem de afastadas distâncias, sepultados tempos, inconvenientes lugares, 

inseguros futuros” (QUEIRÓS, 2011, p. 8). 

 O tomate, em toda sua manifestação, projeção e extensão, será para o autor-

narrador-personagem o espelho no qual confronta o passado, presente e futuro. 

Dele germinam, diariamente, as memórias estetizadas do menino que, 

alusivamente, compõe a descrição de uma vida de dor, luto, perda, revelando certos 

rastros que marcam o espaço autobiográfico. Sobre isso consideramos o trecho: 

 
 
Todos os dias – cotidianamente - havia tomate para o almoço. Eles 
germinavam em todas as estações. Jabuticaba, manga, laranja, 
floresciam cada uma em seu tempo. Tomate, não. Ele frutificava, 
continuamente, sem demandar adubo além do ciúme. Eu 
desconhecia se era mais importante o tomate ou o ritual de cortá-lo 
(QUEIRÓS, 2011, p.10). 
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 O ritual de cortar o tomate é, alusivamente, o ritual que cerca as dualidades 

familiar/estranho, presença/ausência e representa o mundo partido do narrador-

personagem: 

 
 
O pai, amparado pela prateleira da cozinha, com o suor desinfetando 
o ar, tamanho o cheiro do álcool, reparava na fome dos filhos. 
Enxergava o manejo da faca desafiando o tomate e, por certo, nos 
pensava devorados pelo vento ou tempestade, segundo decretava a 
nova mulher (QUEIRÓS, 2011, p. 10, grifo nosso). 

 

 

 A nova mulher (o estranho) contrapunha-se à mãe (o familiar) nos gestos e 

nos sentimentos que lhe inspiravam. A mãe, com afago e amor, “fatiava o tomate em 

cruz”, adivinhava lhes os gomos de sua imaginação, em suas mãos os pedaços 

tornavam-se embarcações que povoava o mundo das fantasias e criações em sua 

mente de menino, e o levava ao mais recôndito doce do pensamento (QUEIRÓS, 

2011, p. 14). Já a madrasta decapitava, retalhava o tomate em fatias finas, 

delgadas, escrevia no ato de partir o tomate a expressão de um ódio violento aos 

não familiares, anunciando-lhes a morte (QUEIRÓS, 2011, p. 9; 10; 23). 

 Alusivamente, podemos ler o tomate como o fragmento da saudade, da dor 

da perda, da ausência da mãe, mas também como lembrança de um presente 

reafirmado pela presença ameaçadora da madrasta que agora reinava absoluto 

entre eles. Noutras palavras, o tomate é simbolicamente a mãe e a madrasta, e, em 

certa medida, ele mesmo (menino/adulto) refletido e refratado: 

 
 
O tomate coroava os pratos. Parecia um reino em que o arroz, o 
feijão, a carne, a abóbora eram os súditos. E o tomate – pedaço de 
um rei sacrificado – reinava sobre todas as coisas. O tomate insistia 
em dar sustância às nossas refeições. Desde sempre imaginei a 
raiva vestida de vermelho, empunhando uma faca (QUEIRÓS, 2011, 
p. 27). 

 

 

 Nesse trecho, lemos o reino como a própria vida ou lar do menino-

personagem, os vegetais e a carne eram ele, seus irmãos e seu pai, já o tomate-rei 

simboliza um amor que, em parte, foi sacrificado pela morte (mãe), e uma raiva que 
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reina vestida de vermelho “sobre todas as coisas” (madrasta).  É nesse elo descritivo 

que o autor vai tecendo o desenho verbal de uma vida que na metáfora do te-amo e 

te-mato revela e/ou esconde seu próprio eu. Por isso, o tomate ganha projeções em 

tudo que circundam o universo do narrador-personagem em objetos que são 

ressignificados, e que, na narrativa, tornam-se metaftonimicamente indícios para 

completar com a alusão esse certo todo autobiográfico. Passamos a leitura alusiva 

dos trechos: 

 

Depois, [de espancar com as forças dos seus músculos e martelar 
violentamente os bifes] com o sal na ponta dos dedos, ela salgava os 
bifes, lentamente, dos dois lados, como o rio da cidade. O sal agia 
sobre a carne morta e uma água ensanguentada se empossava no 
fundo da travessa de louça. O gato da minha irmã suspirava diante 
da sangrenta água. Os bifes eram finos – magros como eu – pelo 
amargor dos espancamentos. Ao depois de muita tortura, a carne 
se transfigurava em pedaços de rendas esgaçadas. (QUEIRÓS, 
2011, p. 24, grifos nosso). 

 

Minha mãe prezava as rendas pelo que havia nelas de fragilidade e 
trabalho. Todas as suas costuras eram arrematadas com rendas nas 
margens. Na ausência de rendas, ela mesma as tecia, 
pacientemente, com linhas de seda, trazidas da China, para 
presentear nossos olhos com mais cortesia. Ela não escolhia os 
lados. Toda margem, mesmo as do riacho da cidade, merecia seu 
desvelo (QUEIRÓS, 2011, p. 24, grifo nosso). 

 

 

 Os gestos da madrasta se contrapõem à delicadeza da mãe, que é para o ‘eu’ 

(autor-narrador-personagem) o preenchimento das margens; a madrasta é aquela 

que salga os rios de sua vida e lhes tornam marginalizados ao amor que se ia 

definhando pelo amargor do espancamento. 

 A análise que aqui desenvolvemos, a partir desses fragmentos, vai se 

transformando em riscos de um bordado autobiográfico, construído nas e pelas 

memórias das lembranças que ficaram. Esse cabedal de lembranças fragmentadas 

no e pelo tempo torna-se, tanto para o autor-criador quanto para o leitor, a 

possibilidade de ressignificar o vivido, a partir de um olhar apurado de quem 

compreende não apenas o paradoxo da experiência, mas se transforma no próprio 
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objeto de contemplação e valoração. Assim é o narrador-personagem-adulto, aquele 

que lê com a lupa do tempo (passado/presente) os detalhes de uma vida que as 

vistas de menino não apuraram. E o leitor é convocado a participar da experiência, 

não apenas ler, mas, “decifrar as palavras e seus escuros”, ou seja, aludi-las. 

(QUEIRÓS, 2011, p. 25).  
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3.2 Autobiografia: imagem, reflexo, refração do ‘eu’ em ‘nós’ 

 

 
A minha escrita deve guiar o leitor por 
uma estrada que jamais caminhei, assim 
acredito. Nascido do seu próprio parto, o 
sentido da sua vida também interroga o 
leitor. A literatura quer um leitor que se 
encontre a partir dos motivos expostos 
pelo autor. Há que se ter a humildade de 
compreender que cada um lê o texto a 
partir de seu anseio.  
 
 

Bartolomeu Campos de Queirós 
 

 

 Ao nos apropriarmos das palavras de Queirós (2007), na epígrafe que inicia 

esta seção, podemos considerar a autobiografia parte de um certo todo em vias de 

uma escritura(ação).  É a descrição de uma vida que se (re)inventa no transcorrer do 

tempo, a partir de seus leitores. Ela fundamenta-se na dialogicidade situada na 

relação ‘eu-para-mim’ e ‘eu-para-outros’, entre os atores do processo comunicativo – 

leitores, escritores, personagens, narrador – todos envolvidos na operacionalização 

que confere à obra certo acabamento, a partir da extralocalização que é sempre 

representativa do horizonte de olhares outros, tonalizados pelas suas experiências e 

seus mundos, “porque escritura não é a voz de um autor, mas conjunto de vozes 

culturais que falam ao leitor” (MACHADO, 1995, p. 98). Com isso, falar de si, não é 

dizer sobre um ‘eu’ que se fecha no princípio enunciativo, mas é abrir-se às várias 

possibilidades de representações do ‘eu’ em ‘nós’. 

 Nesse sentido, podemos pensar no romance autobiográfico como uma teia de 

representações, não como camuflagem do real, mas como promovedora dos 

embates dialógicos que “surgem da memória. Lugar em que a verdade e a mentira 

travam uma longa conversa, misturando o vivido com o sonhado” (QUEIRÓS, 2012, 

p. 8). A autobiografia não quer apenas um leitor que mantenha o pacto de fidelidade 

e tenha uma relação de confiabilidade com o autor, mas também aquele que 

considera o ato de rememorar, enquanto confrontação do passado, do presente e do 
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futuro, como a possibilidade de se (re)constituir com esses outros, e em outros, na 

ação-interação da narrativa. Assim, autobiografar-se é uma maneira que o autor, em 

se escre(vendo) nas palavras, povoa outros mundos, através dos vários sentidos e 

usos da palavra que, na linguagem literária de um ‘eu’,  não se fecha em si mesmo, 

mas se abre para o ‘nós’ (mundo), parte fundante de seu todo inacabado. “É ela uma 

“porta aberta para o espaço do devir e do inacabamento” (MACHADO, 1995, p. 98). 

 Desse modo, o espaço autobiográfico é também o espaço da transfiguração 

da autoreferenciação, é uma representação articulada na duplicidade das similitudes 

‘eu’ e ‘outro’, real e ficcional, forma híbrida de expressão, realocada em um espaço-

tempo sempre situado no presente do leitor, no ato enunciativo da linguagem. 

 O espaço autobiográfico de Vermelho amargo (2011), é o lócus das várias 

vozes, é onde o eu-menino na voz do narrador-adulto dá vida à personagem de suas 

memórias. Por elas, transcrevem os conflitos internos de um mundo que sendo seu 

passado, ecoa, ressoa e reverbera em nossos anseios, em nossas lembranças e em 

nossa sociedade, transformando o ‘eu’ em um ‘nós’, o particular em público, o 

singular em plural, e o individual em social.  Nesse sentido, alguns questionamentos 

inquietam e movem a reflexão desta seção: como as marcas percebidas na narrativa 

de um eu, que em sendo ‘eu’ passa a expressão de um ‘nós’? Como a personagem 

da madrasta, empoderada por um lugar social, marca as relações dialógicas do eu-

para-mim e do eu-para-outros na obra? Procuraremos discutir, nesta parte, como a 

escritura-ação queiroseana em Vermelho amargo (2011), revela e desvela as 

marcas do ‘eu’ nas palavras, sentimentos e emoções do menino, se transformam em 

moldes de um nós, circunscrevendo e denunciando os modos políticos que 

evidenciam o exercício de um poder em uma sociedade que para seus filhos o 

“nascer é abrir-se em feridas”. Desse modo, as relações dialógicas que constroem o 

elo entre a arte e a vida na narrativa possibilitam ao leitor transvê o passado com a 

lupa do presente nos traços, imagens, verbos e silêncios que, metaforicamente, vão 

desenhando a contemporaneidade política, ideológica, cultural de nossa sociedade, 

refratando e refletindo, no espelho do menino, nosso próprio mundo.     

 

3.2.1 A escritur(ação) do ‘eu’ e as marcas do poder em Vermelho amargo 
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 No fluir da criação, repensando, revivendo, rememorando e reinventado a 

experiência aguçada pelo olhar do tempo, Queirós vai descrever a lembrança de 

uma vida que se foi, mas que é, e está em um constante devir no reino das 

significações, pois toda memória é produto em processo de ressignificações.  

 Em Vermelho amargo (2011) o narrador queiroseano transcreve para o papel 

as memórias de uma infância sofrida, matizada pelo sofrimento da perda, da dor, da 

falta de uma mãe que “partiu cedo” em uma “manhã seca e fria de maio” (QUEIRÓS, 

2011, p. 11). 

 A família desestruturada pela falta da mãe se compunha de oito integrantes: o 

pai, seis filhos e a madrasta. A descrição feita pelo narrador, em diversos trechos da 

obra, tal como já demonstramos, ao longo da discussão, mas os trechos que 

seguem, demonstram a partição do todo, ou seja, a fragmentação da gênese familiar 

que se dá pela partida dos filhos, as quais são descritas, pelo narrador, em 

contagem regressiva: 

 
 
Sete. A irmã mais velha passou a bordar lençóis, fronhas, toalhas. 
Todo enxoval construído em ponto de cruz.[...] Casou. Foi morar 
longe e nunca mais bordou. Ventilavam notícias de seu marido, 
agora, sua cruz (QUEIRÓS, 2011, p. 48-49). 
  
 
Seis. Mais breve que o susto o irmão foi-se. Diferente da partida da 
mãe, ele escolheu afastar-se sem noticiar seu endereço. Não houve 
flor, cera, reza, terra, nem o mais profundo. Como pássaro, voou com 
desnorteio sem deixar rastro (QUEIRÓS, 2011, p. 56-57). 
 
 
Cinco. O correio trouxe notícias da irmã que já não bordava mares 
com linhas azuis. Sua letra trêmula no envelope indicava o urdimento 
de estranhas tramas. Pedia à irmã mais nova para - em mais um de 
seus nascimentos - nascer ao seu lado. Estava só, e havia meses 
alimentava-se de solidão. Afirmava estar salgando seu pranto com 
lágrimas. Sem mais para dizer-se, despedia suplicando o acordo do 
pai. A irmã mais nova renasceu para sempre em outro lugar fora do 
globo, sem o alfinete demarcando a distância (QUEIRÓS, 2011, p. 
59). 
 
 
Quatro. O gato órfão caminhava sonso pelos cômodos da casa, 
miando saudade. A irmã virou presente para um tio distante, com a 
condição de esquecer o gato, como se para esquecer o amado 
bastasse uma ordem. Viajou impedida de despedir-se pela 
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intensidade das lágrimas. [...] Levou seus pertences embrulhados em 
fronha bordada, resto da irmã bordadeira. O ônibus engoliu a estrada 
levantando uma poeira amarga (QUEIRÓS, 2011, p. 62). 
 
 
Três. Um tomate se fazia suficiente, agora, para duas refeições. Uma 
metade ela cortava – com seu resto de fúria – para compor os três 
impérios do almoço: um prato do pai, um prato do filho e mais um 
para seu espírito santificado pelo ciúme. Dividido por três, um terço 
do tomate era destinado ao meu rosário de pesares (QUEIRÓS, 
2011, p. 64). 
 
 
Dois. Desconheço o depois de minha despedida. Não se caminha 
sobre a sombra ao entardece. Ignoro se o remorso nos preservava 
em suas memórias, ou se a paixão lhes presenteou com o 
esquecimento (QUEIRÓS, 2011, p. 65). 
  
.  
  

 

 Os resquícios do luto institui na família, a falta, o obscuro, a sombra, o nada, o 

estranho, a partida, a dispersão, o adeus. Assim, entre a vida e a morte, o familiar e 

o estranho, o conhecido e desconhecido, o tudo e o nada, a arte literária e a vida 

literal, desvelamos sentidos ‘outros’, que aludidos, evidenciam a construção de uma 

teia narrativa que alarga as fronteiras do ‘eu’ e revela o mundo de significações não 

tão estranhas à nós leitores, pois, 

 
 
não se permanece mudo diante de uma escritura. Ela não reduz as 
imagens, mas as contêm, alargando as margens para mais e outros 
entendimentos.  Como os homens, também a escrita não suporta a 
solidão. Ela quer estar junto ao leitor, permitindo uma soma das 
inquietações. Embora reconhecendo a incompletude como definitiva, 
a escrita não se cansa de acreditar que a coesão é possível 
(QUEIRÓS, 2007, p. 39-40). 
 
 
 

 A coesão que constrói o elo ‘eu-nós’ se funda na grande metáfora do 

vermelho e do amargo, da cor e do sabor, do amor e da morte travestidas no tomate. 

Os sentidos que emanam do tomate se deslocam e se dividem, e, parte em várias 

direções, formulando esse ‘eu’ (personagem-narrador) e esses ‘eu-outros’ (pai, mãe, 

madrasta, irmãos) de onde refletem e refratam os extratos sociais do ‘eu-nós’.  
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 A cena que engendra os fios que tecem a representação ‘eu-nós’ é, 

justamente, àquela que serve de motivo para reunir a família, a refeição. Por longas 

gerações a comida sobre a mesa é o meio principal motivador da (re)união familiar, 

a hora do almoço e jantar juntam em volta da mesa o pai trabalhador, os filhos 

estudantes e a mãe atarefada. Prova disso, comemorações seculares como o natal, 

ano novo configuram-se em grandes eventos familiares que acontecem sobre o 

partilhar do pão. O pão que reúne as partes, formando o todo da família, é também 

aquele que inteiro se divide para saciar suas fomes, seus desejos, suas 

necessidades vitais. Por outro lado, a ausência do pão incidia a morte. É a vida e a 

morte comungada no pão. A vida que se divide, se recria, se desdoba e se 

consome.   

 Sendo assim, a refeição, uma das principais atividades da rotina familiar, é a 

mobilizadora da (re)união, é ela que propícia o ajuntamento da família, por isso, e 

não aleatoriamente, a cozinha, passa ser o cenário dessa narrativa.  Uma narrativa 

que ganha corpo a partir dos gestos, odores e sabores presentes nas refeições, e é, 

com o corpo e os sentidos aguçados, nas palavras e nos avessos delas, que 

teremos com a alusão o conhecimento de um ‘eu’ que se multiplica em um ‘nós’, 

através de uma escrita que ganha a dimensão pública, pois a “escrita 

(autobiográfica) produz um apagamento dos limites entre a tematização do outro e a 

de si mesmo” (ORLANDI, 2007, p. 84). 

   Entender isso passa ser essencial para o conhecimento das personagens, e 

a partir do ritual da preparação do alimento compreendemos os sentidos circulantes 

na obra, os conflitos, os medos, os desejos e anseios do menino que, nos silêncios e 

nas palavras, são divididos com o leitor.  

 O tomate, então, passa representar o mundo dual desse menino que transita 

entre amor e ódio, certezas e incertezas, prazer e dor, alegria e tristeza, vida e 

morte.  Ao partilhar com o leitor a morte e a vida alterada pelo tempo, Queirós 

convoca o leitor a construir outras significações, outras histórias, a partir da 

possibilidade, da interação, do encontro e porque não dizer da alusão: “pela escrita 

viveríamos somados – eu e o leitor – e juntos construiríamos uma terceira obra que 

jamais seria publicada, mas plenamente vivida pelo silêncio do encontro” 

(QUEIRÓS, 2007, p. 24).  
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 O encontro é um convite a ressignificar e revi(ver) a experiência, não com o 

olhar de um menino, mas como escavador dos sentidos outros de um discurso que 

alheio a nós, ecoa  significações que transcendem à margem do próprio texto, 

ressoa na grande temporalidade e reverbera as condições não de um eu-menino, 

mas de um nós-social,  pois “o trabalho da memória nunca é puramente individual, 

[...] se ajusta imediatamente às condições coletivas de  sua expressão” 

(GUILLAUMIN, 1968 apud CANDAU, 2014, p. 77). Como nos diz Queirós (2011, p. 

16), “tantos pedaços de nós dormem num canto da memória, que a memória chega 

a esquecer-se deles. E a palavra – basta uma só palavra - é flecha para sangrar o 

abstrato morto”.   

 Com isso, nos detemos a pensar no papel da mãe e da madrasta no 

romance, tendo em vista que estes papéis são representativos dos extratos sociais, 

é só atentarmos para definição comum de pátria como pátria-mãe. Nesse víeis, 

entendemos a mãe como o esteio de toda uma família, ela é a figura que rege, 

ordena, ampara na/da queda os filhos, como descrito no trecho da obra: 

 

No principio, se um de nós caía, a dor doía ligeiro. Um beijo seu 
curava a cabeça batida na terra, o dedo espremido na dobradiça da 
porta, o pé tropeçado no degrau da escada, o braço torcido no galho 
da árvore. Seu beijo de mãe era um santo remédio. Ao machucar, 
pedia-se: mãe, beija aqui! (QUEIRÓS, 2011, p. 8) 

 

 Já a madrasta, potencial preenchimento do vazio, empodera-se de uma 

posição social e assume o lugar da mãe e suas funções, contudo, não tem ela os 

traços que seguem o fazer materno, não possui a delicadeza e gestos de uma mãe, 

simplesmente por não ter os mesmos sentimentos, ela não é o familiar, mas o 

estranho no seio da família. É a própria representação da fúria, do ódio, é o 

potencial amor transfigurado em desamor, é presença, mas é falta, é o 

assistencialismo desassistido, é a ameaça da morte, é a que, com suas ações, seu 

corpo e seus gestos, indiretamente, agride, bate e maltrata seus filhos ao invés de 

beijar. Retomamos os trechos para aprofundarmos essa análise:  
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[...] minha mãe, com muito afago, fatiava o tomate em cruz, 
adivinhado os gomos que os olhos não desvendavam, mas a 
imaginação alcançava. Isso, depois, de banhá-los em água pura 
enxugá-los em pano de prato alvejado, puxando seu brilho para 
o lado do sol. Cortados em cruzes eles se transfiguravam em 
pequenas embarcações ancorados na baía da travessa. E barqueiros 
eram as sementes, vestidas em resina de limo e brilho. Pousado 
sobre a língua, o pequeno barco suscitava em gosto de palavra por 
dizer-se. Há, sim, outras palavras mais doces que o açúcar 
(QUEIRÓS, 2011, p.14-15). 

 

 A madrasta 

 

[...] decapitava um tomate para cada refeição. Isso, depois de tomar 
do martelo e espancar, com a força dos seus músculos, os bifes. 
Sofrer amaciava, talvez ela pensasse. Batia forte tornando possível 
escutar o ruído na rua. O martelar violento avisava aos vizinhos que 
comeríamos carne no almoço. Eu padecia pelo medo do martelo e a 
violência da mulher ao açoitar a carne (QUEIRÓS, 2011, p. 23). 

 

 

 Aos lermos os fragmentos supracitados, vemos nos gestos da mãe a  

representação do ritual do nascimento, o corte do cordão umbilical, o ritual do banho 

que as mães dão nos filhos em água pura, límpida, ao enxugá-los e erguê-los ao sol, 

imaginando-lhes o futuro, adivinhando um tempo que os olhos não desvendam, 

configuram-se, metaforicamente, a gênese da vida.  Já os gestos da madrasta, 

antagonicamente, são representativos da morte, simbolizam o calvário através do 

campo semântico-discursivo das expressões: decapitar, açoitar, bater, violentar, 

espancar, amedrontar. Todas essas ações servem à doutrinação dos filhos, 

amaciam a carne, tornam-os mansos, maleáveis, submissos, verdadeiros estranhos 

ao espaço familiar, pois “sem a mãe, a casa veio a ser um lugar provisório” 

(QUEIRÓS, 2011, p. 9).   

 O narrador-adulto ao olhar para esse passado rememorando a ácida infância, 

matizada pelas cores e sabores da dor e do sofrimento, apresenta-nos o painel do 

enredo de uma vida que se revive, se reinventa com olhar emotivo-volitivo dos 

sentidos que vai de ‘já-sido’, ‘em-sendo’ ao ‘ainda-não’. É memória de um passado, 
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presente e também futuro no devir das reformulações, parte de um todo sempre 

inacabado no transcorrer da existência.  

 Posto isso, consideramos que o tomate é a representação expressiva do te-

amo da mãe e do te-mato da madrasta. Ele é também a marca de escritura(ação) do 

‘eu’ narrador-personagem, que se (re)faz na palavra, para (re)ver e (re)significar as 

experiências de uma vida, a partir da procura por identificar, no fluir dos sentidos, 

certa compreensão da realidade e/ou sua provisória conclusibilidade, pois, o sonho 

acordado pela vias literárias mandam recados sobre a vida, como podemos aludir no 

trecho: 

 

Sonhava um escândalo: ser um tomate. Sabia estar em sonho, mas 
não me acordava. Se tentava fugir, os irmãos verdes impediam. Não 
pediam, mas adivinhavam minha angústia. E eu, tomate, não possuía 
olhos para chorar ou boca para falar. Meu horror era de ser colhido e 
degolado. Fazia um esforço imenso para enverdecer. Verde, minha 
vida seria mais longa. As sementes tremiam, debatiam para se 
livrarem de minhas grades. O alívio veio com a manhã e deparei com 
a chuva penteando o quintal. A mulher de sentinela, já a beira do 
fogão, soprava as cinzas das brasas (QUEIRÓS, 2011, p. 43). 

  

 Nesse aspecto, olhar o passado é atuar responsivamente sob o princípio dos 

dois centros de valor da própria vida: a responsabilidade e responsividade, em que o 

‘eu’ de uma posição ativa, externa e outra, diferente, mas não indiferente, constrói 

sua valoração, a partir do(s) outro(s).  Valorando-se pelo e no tomate, o narrador 

queiroseano frutifica-se, abre-se em feridas, nasce e renasce, continuamente, para, 

afastando de si mesmo pelo ‘outro’ (tomate), melhor entender essa experiência: 

“nascer é afastar-se – em lágrimas – do paraíso, é condenar-se à liberdade” 

(QUEIRÓS, 2011, p. 8). Nascer é também caminhar a passos lentos o caminho do 

fim, é vivenciar com o corpo (tomate) o rito da morte, de onde “exalava um gosto de 

cera, flor, reza e terra” (QUEIRÓS, 2011, p. 13). É ressignificar esse ‘eu’ que fala ao 

‘nós’ social. 

 Da suspeita da morte à sustância da vida, o tomate, “rei sacrificado” em todas 

as refeições, era também capital, produto de negociação: “A madrasta, arreada 

sobre o muro, negociava o tomate com a mulher de duas almas. Eu suspeitava” 
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(QUEIRÓS, 2011, p. 54). A mulher de duas almas é a imagem transfigurada das 

lembranças da mãe e da madrasta, como explicitado na citação: 

 
 
Uma mulher com duas almas assombrava nossa rua. Uma alma de 
Deus a serviço de uma alma do demônio. Uma fada a serviço de 
uma bruxa. A fada possuía seu corpo, a bruxa, seu coração. Ela 
vestia seu estreito corpo com tecidos mansos, estampados de 
miosótis ou bolinhas de um azul calmo sobre seda clara. Seu cabelo, 
na altura da nuca, era branco misturado ao cinza que cobre as 
brasas. Andava com um passarinho leve – pardal ciscando a terra. 
Seu sorriso, bastava reparar, era suspenso como o das hienas. O 
coração, contudo, um imenso caldeirão onde borbulhavam a inveja, a 
mágoa, o desamor. Diziam que seu marido partiu atrás de menos 
martírios. E a todos que a fada seduzia a bruxa servia sua porção 
amarga (QUEIRÓS, 2011, p. 53). 

  

 

 A mulher de duas almas se parte em duas para condensar, nos silêncios do 

corpo e dos gestos, a fada/mãe e a bruxa/madrasta.  O corpo da mulher de duas 

almas é o repouso da lembrança, ele presentifica a delicadeza, a maciez, a 

claridade, a calmaria, a sedução do ontem, a cinza fantasia que se dissipou em 

maio, mês em que a celebração (do dia das mães) cede passagem a dor e ao 

lamento. Mas, se a vizinha é a representação corpórea da mãe ausente, os seus 

atos e afetos tornam-se imagem-reflexo da madrasta, bruxa, feiticeira da maldade, 

aquela que desfaz as cinzas (lembranças) e suscita o vermelho do ódio, o sangue, o 

martírio, tornando-se a servente da porção amarga. 

 Esse fragmento é relevante para percebemos os ecos do diálogo social, a 

consideração da mãe, enquanto fada, recaí no imaginário cultural da expressão do 

sonho, a fada-mãe, aquela que torna sonhos em realidade. Já madrasta é 

socioculturalmente associada à bruxa má, a perversa. Não estamos aqui 

estabelecendo tais constatações como verdades, mas somente fazendo pontes 

dialógicas com outros possíveis discursos que engendram o imaginário, a cultura, e 

a ideologia social.  

 Assim, são múltiplos os exemplos encontrados na obra que nos fazem 

acreditar que autoreferenciação de uma vida, nada mais é do que a escrita sobre as 

linhas do acontecimento da linguagem.  Há nelas traçadas a incompletude do ‘eu’ 
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em vias dos apagamentos dos limites entre o “eu-pessoal’ e o ‘eu-politico, entre o 

‘sujeito’ e o ‘cidadão’, ou entre o real e a ficção, entre o ‘eu-que-conta’ e o ‘eu-

contado’ etc.” É, desse modo, que os sentidos se deslocam e alcançam os 

deslimites das palavras, “não pela sua discussão direta mas por elaborar os limites 

das diferentes formas de discurso e suas funções sociais: a esfera pública, a esfera 

privada, o particular e o geral, o real e o imaginário” (ORLANDI, 2007, p. 83-84). 

 Em Vermelho amargo (2011), os filhos cumprem o destino bordado nas linhas 

do abandono, do exílio, se não a morte, então a fuga: 

  

Cada despedida se anunciava dando mais sustância às fatias do 
tomate. O que antes era apenas transparência – hóstia maculada de 
ameaça – agora se fazia corpo e decretava abandono. As mãos 
matemáticas da mulher registravam com a faca e a força, e sobre a 
pele do tomate, suas premeditadas vitórias (QUEIRÓS, 2011, p. 59).  

  

 

 Assim, se desfaz toda uma família restando apenas dois, o pai e a madrasta. 

Os filhos são entregues aos seus destinos solitários, “não há condimento capaz de 

temperar o futuro. Só se salga a carne morta. O depois não tem pressa e chega em 

seu tempo, seco e frio” (QUEIRÓS,  2011, p. 61).  Com isso, a vida seguem os 

lentos trilhos do vagão da morte, “o vivido fica apenas na lembrança ou registrado 

pela escrita” (QUEIRÓS, 2007, p. 48). 

 Diante dessas leituras podemos considerar que a escrita queiroseana é um 

desenrolar de uma conversa com o mundo. Escrevendo, Queirós (2011) imprime 

nas margens, nos silêncios e nas memórias, metáforas e metonímias, nossas mais 

profundas inquietações. Ao lermos sua obra também escrevemos e escrevendo 

apaziguamos “o susto de viver em mundo em permanente mudança e que o 

cotidiano comprova” [...] escrever como única maneira de adaptar-se às mutações, 

sem arranhar o desconhecido absoluto (QUEIRÓS, 2007, p. 23; 24).  

 Nesse víeis, é que a linguagem, enquanto signo ideológico reflete e refrata 

não somente uma realidade, mas outras, podendo ultrapassar suas próprias 

particularidades (BAKHTIN, 2014, p. 32). Com a alusão clareamos os escuros do 

corpus de nossa investigação, e compreendemos com mais clareza que a obra, aqui 
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analisada, não somente apresenta uma representação do ponto de vista ético e 

estético do gênero, mas promove a dialogicidade que estreita os limites da arte e da 

vida.  

 Saltando para a vida, Vermelho amargo (2011) transcende o lócus da arte e 

constrói alusivamente um diálogo que ressoa no grande tempo, (re)surgindo das 

sombras uma certa realidade social familiar/estranha que salta-nos à luz quando 

contactada com nossas vivências. O passado que acorda o narrador-queiroseano é 

também aquele que, abrigado em nosso hoje, ganha forma, tons e sabores de 

realidade, pois, “meu real é mais absurdo que minha fantasia”. Em tempos em que 

“o presente é soma de nostalgias agora irremediáveis” (QUEIRÓS, 2011, p. 60), 

onde os filhos da terra sofrem a ausência de uma pátria-mãe, resta-lhes somente à 

agressão, a violência, o sofrimento, a dor do abandono, o prenúncio de morte, o 

viver aturdido pelo medo: 

 

Aturdido. Eis a palavra muda traçando fronteira com a loucura. Só 
hoje descubro esta sonoridade surda morando em mim, ainda 
menino. Aturdido pelo medo de, no futuro, não ganhar corpo, e não 
suportar o peso das caixas de manteiga. Aturdido por ter as carnes 
atrofiadas sobre os ossos. Aturdido por ter a alma como carga, e 
suportá-la para viver o eterno que existia depois de mim. Aturdido por 
ser mortal abrigando o imortal. Aturdido pelo receio de descumprir as 
promessas deixadas aos pés dos santos. Aturdido pela desconfiança 
de a vida ser uma definitiva mentira. Aturdido por vislumbrar o vago 
mundo como fantasia de Deus, em momento de ócio (QUEIRÓS, 
2011, p. 14). 

   

 Assim, mobilizados, inquietados, aturdidos pelo anseio de in-acabar a palavra 

temos a sensação de que ainda há muito por dizer, por refletir, os tantos pedaços de 

nós adormecidos e acordados pelas memórias de Queirós sustentam e ampliam o 

caminho dessa investigação, pois entre o tudo e o nada há sempre sentidos 

estranhos ainda por conhecer. Por hora, temos a satisfação de comprovar que esta 

é uma escrita mobilizadora de tantos outros horizontes e outros velhos/novos 

olhares que fazem do eu-nós o eu-mundo. Essa leitura-escrita se tornam margens, 

imagens e reflexos de uma outra terceira obra, aquela, que construiremos com o 

autor, mas que quiçá jamais será revelada, desvelada, relatada e/ou publicada; nela, 

viveremos a plenitude do encontro, no e pelo silêncio. Assim, nos tornaremos nas e 
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pelas linguagens ‘outros’, pois acreditamos que “viver é ser palavra em andamento 

sobre o fio do tempo. [pois] Ninguém vive sem registrar sua história” (QUEIRÓS, 

2007, p. 48). 
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As palavras são portas e janelas. Se 
debruçamos e reparamos, nos 
inscrevemos na paisagem. Se 
destrancamos as portas, o enredo do 
universo nos visita. Ler é somar-se ao 
mundo, é iluminar-se com a claridade do 
já decifrado. Escrever é dividir-se. Cada 
palavra descortina um horizonte, cada 
frase anuncia outra estação. E os olhos, 
tomando das rédeas, abrem caminhos, 
entre linhas, para as viagens do 
pensamento. O livro é passaporte, é 
bilhete de partida. 

 

  Bartolomeu Campos de Queirós 
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4.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 A epígrafe que abre esta seção sugere que ler é também se inscrever na 

paisagem das relações inter e intradiscursiva.  Dito de outro modo, e no intuito de 

promover um diálogo entre esta e aquela com a qual iniciamos esse trabalho, 

significa que no projeto arquitetônico da obra, nas margens, no dito, interdito e no 

não-dito, nas entrelinhas, nas cores, sabores, odores e formas, respira o silêncio 

significante do ainda por dizer, pois sempre há familiares-estranhos sentidos que 

emanam nas e das palavras, por isso, é necessário destrancar a porta e adentramos 

nos jogos de linguagens para decifrar mais claramente  a já decifrada mensagem.  

 É assim a obra queiroseana, nela, a palavra, é apenas o indício da 

significação, porque até o que não se vê é também memória. Essas memórias 

descortinam o horizonte da possibilidade e anunciam a constituição de um certo todo 

da significação que como a penumbra, se mostra sem se revelar, demonstrando o 

constante devir da comunicação. Sendo assim, é preciso abrir o caminho e desvelar 

os segredos sussurrados nas e pelas palavras “feitas do ontem e do amanhã”, pois 

em Queirós (2011) a escrita abriga o que foi feito, e mais, grava o ainda por fazer, 

porque, para ele, “escrever é preservar o passado e promover rupturas” (QUEIRÓS, 

2007, p. 36). 

 Rompendo as barreiras do provável, com a alusão, em Vermelho amargo 

(2011), corpus de nossa investigação, encontramos transfiguradas e 

transsignificadas as memórias de um menino pelo olhar do adulto, homem, escritor 

que, pelas metáforas apresenta-nos um mundo que não é só seu, mas 

representativo da dor, da saudade e da perda que se constitui parte inevitável da 

vida humana. 

 Em uma escrita quase terapêutica o autor deita sobre o papel, a dor e o 

sofrimento de menino, aliviando ao reparti-las com o leitor. É uma terapia escrita e 

descrita nas malhas do tempo, que tonalizadas em vermelhos exprimem os 

fragmentos das lembranças amargas. Autobiografando-se, autor e leitor buscam a 

composição e compreensão de um certo todo, o sentido de uma vida e o reinventar 

de uma história, através de um “trabalho exaustivo de atribuir sentidos a tudo” 
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(QUEIRÓS, 2011, p. 62), pois “há que dar sentido às coisas para que nos tornemos 

sujeitos” (QUEIRÓS, 2007, p. 41). 

 Escrevendo, Queirós (2011) vai se dividindo ora em fatias (realidade) ora em 

pequenas embarcações (ficção), entrelaçando-se nas palavras, ele transforma a 

própria vida em arte e arte em vida. Esse ser dividido na obra entre autor, autor-

criador, personagem e narrador se constitui para o leitor uma fractalização do ‘eu’ 

que fragmentando em partes (outros) constitui-se o “todo” (eu). Por outro lado, esse 

certo todo inacabado, está imbricado nas metáforas e metonímias que, articulando 

nos movimentos parte/todo/parte, forma o processo metaftonímico, onde os sentidos 

do eu-te-amo e do eu-te-mato se deslocam e se condensam no tomate – 

teamo/tomate/temato. O tomate, elemento estruturador da narrativa, condensa todos 

os sentidos que dão certa conclusibilidade à obra, inteiro (metáfora) e/ou repartido 

(metonímia) ele enuncia a mensagem do amor e do ódio, da vida e da morte que 

resumem toda a narrativa. 

 A socialização dessas memórias nos dá a possibilidade de ver a experiência 

com olhar do narrador-adulto, aquele que compreende, suspeita e interroga o vivido 

com a sabedoria do tempo. É uma leitura encantatória para o leitor que, com a 

alusão, é levado a ir além das palavras, preenchendo os silêncios e entendendo os 

fios que costuram essa narrativa. A brincadeira entre ficção e realidade é o espelho 

invertido que, ao efeito da luz, incomoda os olhos, desassossegando o leitor a ir em 

busca da significação além das linhas, além das margens, além das palavras, além 

do olhar, pois “buscar a palavra capaz de nomear o que está depois do olhar é 

dialogar com os enigmas. Diante dos enigmas cabem infinitas suposições. 

(QUEIRÓS, 2007, p. 34). 

 Nesse viés, a pesquisa que teve como objetivo investigar a constituição do 

espaço autobiográfico a partir das relações que atam e desatam os fios da 

significação de Vermelho amargo (2011), nos jogos alusivos de linguagem permitiu 

considerar que, com a alusão, temos o compromisso de decifrar a palavra e, com 

ela, tornamo-nos menos indecifráveis (QUEIRÓS, 1999, p. 25), pois ela nos desloca 

de um tempo e lugar, mobilizando-nos a ir em busca, ou ao encontro, do outro(s), de 

outros sentidos, de outros de nós, de outros mundos possíveis pelo desvelar da 

palavra. A alusão traz a exigência da transsignificação construída na linha curva do 
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olhar de ‘um’ e ‘outro’, autor/leitor, autor/narrador, obra/mundo, a partir da interação 

que pressupõe um certo acabamento sempre provisório da narrativa em tela.  

  Na construção teórico-metodológica dessa pesquisa, tendo a alusão como 

teoria de leitura e investigação científica articulamos conhecimentos linguístico-

literários que nos permitiram compreender que nas estratégias semântico-

discursivas e nos jogos de linguagens articulados nas memórias, metáforas e 

metonímias, categorias da alusão, estão os rastros constituidores do espaço 

autobiográfico da obra de Queirós (2011). Elas nos fizeram habitar o dentro e o fora 

das representações pelas palavras e para além delas. A alusão, nesse sentido, agiu 

como produto em processo e nos permitiu recuperar os fios e (des)atar os nós 

narrativos e/ou juntar os pedaços (re)cortados, (re)partidos, da escrita queiroseana 

que se complementa e se funde em um certo todo, porque “quando falo de partes, 

falo do inteiro” (LIMA, 1998, p. 124).  

 Nessa perspectiva, a alusão, como teoria de leitura substancia nossa 

compreensão para podemos desvelar os dizeres insuspeitos, ampliando nossa 

interpretação sobre os fazeres de linguagem, sobre a comunicação e, 

consequentemente, sobre o próprio mundo, pois, ela se torna importante para 

compreender os detalhes de uma obra que se completa não somente nas palavras, 

mas nos silêncios, no trabalho gráfico na relação parte/todo, todo/parte que 

movimentam os sentidos que deslocam e se condensam nas memórias, metáfora  e 

metonímias que marcam o espaço autobiográfico e servem como pistas para que o 

leitor componha alusivamente o certo todo narrativo.  Construído nas pequenas 

frases, em folhas finas e numa narrativa breve, Vermelho amargo (2011) impacta 

nossos ouvidos com sua sonoridade poética e enobrece nossos olhos com uma 

beleza que nos envolve, por outro lado, nos convoca a alteridade com uma história 

que leva as profundezas de nossas experiências, fazendo-nos refletir sobre elas. 

 Diante disso, consideramos que ao chegarmos ao fim, as discussões aqui 

levantadas caracterizam-se como um diálogo in-acabado, pois, é apenas parte de 

um certo todo que não se encerra nas linhas e páginas dessa escritura, mas 

transcende-as e encontra, nas temporalidades e nos ecos das vozes, os ‘outros’ 

possíveis sentidos delineados além margem. Por isso, ao chegarmos aqui, 

encontramos não o fim, a conclusão, mas uma provisória conclusibilidade que serve 
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como ponto de partida para enveredarmos por outras tantas direções, onde se torne 

possível alagar nossa compreensão sobre linguagem, porque, ao deparamos com o 

dito fim, descobrimos que é nele que se faz o depois do olhar. Assim, conseguimos 

entender que também esse trabalho é apenas um olhar sobre o buraco da fechadura 

da linguagem por onde não conseguimos alcançar o inacessível todo, mas, apenas 

iluminar o enredo para ver com maior claridade o já decifrado, pois temos por certo 

que “qualquer estudo ao chegar ao final é apenas uma parte do todo que se buscou 

conhecer e, por isto, permanece aberto a que seja conhecido” (TORGA, 2001, p. 

19).  
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