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INTRODUÇÃO
E depois das memórias vem o tempo trazer novo
sortimento de memórias, até que, fatigado, te recusas e não saibas se a vida é ou foi.
(“Rosa do Povo”: Carlos D. de Andrade)

Bartolomeu Campos Queirós residente em Belo Horizonte, tendo vivido
em Papagaio, Pitangui, Bom Despacho e Divinópolis, no interior de Minas Gerais,
sempre bem-humorado, carrega, ainda hoje, as marcas da infância repleta de fantasias. A produção do autor inclui mais de trinta livros, considerados “sem fronteiras”
pela crítica, dado o misto de narrativa e poesia e a impossibilidade de se estabelecer
faixa etária para leitores.
Sempre impulsionado pela literatura e pelo ensino dessa arte, viaja pelo
país como um “andarilho atento a cores, cheiros, sabores e sentidos que rodeiam as
pessoas do lugar, com o mesmo encanto na alma com que observava os rios da Amazônia, dos quais costuma sentir saudades em Minas”. Liberdade é o seu lema, razão
por que não cumpre compromissos sociais nem tarefas que não lhe pareçam significativas. Costuma assumir o seu fôlego de gato, o que lhe permitiu nascer e morrer
várias vezes. “Sou frágil o suficiente para uma palavra me machucar, como sou forte o
suficiente para uma palavra me ressuscitar” (QUEIRÓS... Caleidoscópio, 2004). Sua
prosa leve e transparente, simples e densa, envolve de imediato o leitor, com a magia
das palavras, que seduzem com a beleza e a musicalidade.
As narrativas de Bartolomeu Campos Queirós são, por excelência, evocativas da memória, possibilitando ao leitor caminhar por uma “trama forjada nas malhas dos jogos lingüísticos que não subestimam a capacidade interpretativa de seu
interlocutor” (Oliveira, 2004, s.n.p.). A meta do poeta é, sem dúvida, elaborar seu discurso como uma metáfora da memória vivida, assinalando um olhar sobre a identidade mineira, ou de certa forma nacional, descritos pela fantasia.
Em Por Parte de Pai (PPPai), o menino Bartolomeu Campos Queirós
retoma suas lembranças de uma infância plena de movimento, com importantes recordações e imagens guardadas por longo tempo, exalando cheiro de saudade, melancolia e outros sentimentos que, mesmo transformados pelos anos, traduzem emoções que sobreviveram a tantas encruzilhadas.
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Significativos traços da identidade cultural mineira, explorados pela reconstrução imaginária realçam valores culturais, como amostra do memorialismo, significativamente marcado na literatura brasileira de forma geral e na mineira de forma
particular.
Nessa contação, objeto da abordagem teórico-prática da memória e da
identidade mineiras, caracteriza-se uma sociedade provinciana, supersticiosa, tímida
e temerosa, enraizada na cultura popular, realçando necessidades, anseios, origens,
cultos, valores e projetos próprios de um povo, somando tradições ao conjunto nacional e, ao mesmo tempo, desvinculando-as dele.
LEITURA DA TRADIÇÃO, CULTURA E MEMÓRIA SOCIAL EM “PPPAI”
A memória social revela-se criativa, possibilitando que sucessivas gerações conheçam e compreendam a cultura e a sociedade humana, no presente e no
passado, sob diversos enfoques permitidos pela integração da literatura oral e escrita,
consignando detalhes de fatos, sob aspectos reais, verossímeis, fictícios e, ou, lendários, muitos dos quais já incorporados aos estudos do folclore brasileiro, integrando
palavras e traços culturais de comunidades, regiões, ou facções diversas.
Normalmente, a tentativa de definir cultura surge da necessidade de
compreensão das respostas às mudanças históricas, sugerindo volver o olhar à forma
de vida, onde existem idéias, atitudes, linguagem, ações, instituições e poder. AURÉLIO eletrônico (2001) arrola vários grupos de sentidos sociológicos e, ou filosóficos
para o verbete, servindo-nos, especialmente, o que a trata como parte ou aspecto da
vida coletiva, relacionados à produção e transmissão de conhecimentos, à criação
intelectual e artística etc. Para Stuart Hall (1997), cultura significa terreno real, sólido,
de práticas, representações, línguas e costumes de sociedade histórica específica,
bem como as formas contraditórias de senso comum que se enraízam e ajudam a
moldar a vida.
A esse conceito acrescentam-se outros como inter-, multiculturalismo,
aculturação, processo de rearranjo de elementos culturais novos, oriundos da redisposição dos elementos culturais provenientes de dado universo cultural, confrontado
a um ou a vários outros universos, diferentes do anterior, ou “um encontro com um
dos grupos culturais ‘desconhecidos’ ou da emergência de uma transformação de sua
própria cultura, sob o efeito de uma ruptura e, ou, de uma mudança social brutal [...]”
(Ibid., p.177 e 178).
Memória e sociedade constituem dois dos pilares da cultura. Memória,
por ser o mecanismo que possibilita retomar e compreender o objeto de estudo, casos
e contos, enquanto elementos significativos da literatura oral e escrita. Sociedade, por
ser o ambiente onde se criam e se reproduzem ou morrem os significados dos referidos relatos construídos e reconstruídos pela memória, dinamizando, modificando, e,
ou, perpetuando a cultura e seus alcances.
Sendo memória (AURELIO eletrônico, 2001) a “faculdade de reter idéias,
impressões e conhecimentos adquiridos anteriormente, ou de detalhar, de alguma for-

Discursos e Identidade Cultural

275

ma, reminiscências ou recordações”, constitui objeto de estudo em diversas ciências,
mas, em Literatura, retrata idéias e características de uma sociedade marcada por
mestiçagem cultural, diferenças sociais e econômicas e posicionamentos culturalmente difundidos entre grupos étnicos, comunidades, regiões e mesmo no país inteiro.
Por isso e, além disso, a memória social revela-se criativa, possibilitando conhecer
e compreender a cultura e a sociedade humanas, agora e no passado, sob diversas
nuanças. Uma das manifestações concentra-se nas variações das lendas históricas,
dos contos, dos mitos e da escrita da própria história que revelam diferentes modos
de ser, morais e políticos, característicos de cada lugar e época. Essa manifestação
de retomada da história, com toda a riqueza de detalhes, permitida por um olhar de
muito tempo após, volvido à infância, é ricamente ilustrada no conto literário PPPai de
Bartolomeu Campos Queirós.
Conhecer uma coisa e recordá-la ocupa momentos distintos, pois muito
do que se recorda são emoções, sentimentos, fantasias ou imagens sensoriais, apenas. Já a memória penetra todos os aspectos da vida mental, “dos mais abstratos e
cognitivos aos mais físicos e inconscientes” (ALCOFORADO, 1990, p.16), estando
dividida em dois segmentos: uma parte onde se alojam tais fatos, passiva, limitandose a conservar o conhecimento; e outra subjetiva, que inclui informação e sentimentos
característicos de cada pessoa.
A maneira de recordar tem atrás de si uma longa história com aspectos
sociais e pessoais (Fentress, Wickham, 1992, p.18). Enquanto a memória é subjetiva,
organizada pela linguagem, pelo ensino e observação, mas também por idéias adotadas coletivamente e por experiências partilhadas com os outros, ela é social. Assim,
a memória trabalhada em PPPai é social, retomando o espaço ocupado por moradores da rua da Paciência e por operários da fábrica de tecidos (onde os avós também
trabalharam), pela escola Maria Tangará no Alto de São Francisco, pela casa do avô
Joaquim, “com tantas janelas e porta abrindo direto para a rua” (Queirós, 1995, p. 8),
de corredor comprido, e em cujas paredes o avô escrevia todos os acontecimentos
em detalhes, pela igreja com o Senhor morto, com tira ensebada, no altar
E é esse caráter social possibilita identificar elementos recorrentes trazidos pela me-mória do autor entre as personagens de PPPai, a vida real e as histórias
contadas no livro das paredes da casa do avô onde “Até história de assombração,
tinha. Era de Maria Turum (...) Antes de morta, já tinha bicho no corpo de tanto ficar na
cama” (Queirós, 1995, p.12).
Para James Fentress e Chris Wickham (1992), é relevante o papel de
ordenar e ligar imagens que a memória de palavras desempenha na memória de
histórias, seqüenciando imagens com conexões lógicas e semânticas, facilitando o
ato de se reter algo na memória. Os atos de ouvir, ler ou inventar histórias surgem
de forma natural, representando a ordenação do conhecimento à representação do
que se encontra no espírito de cada um. Certamente, em PPPai, essa conexão está
centrada na palavra escrita que o avô “continuava a escrever pelas paredes. Não, não
era um livro de horrores... Contava caso de trapezista de circo desrespeitando moça
assanhada de família... caso de virgem... apaixonada pelo padre... convertendo almas
pecadoras. Até milagre.” (Queirós, 1995, p.13). História não faltava. [...] O pior é que
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depois de ler, ninguém mais esquece, se for coisa de interesse, se não tem interesse,
a gente perde ou joga fora. (Ibid., p. 14).
Ainda, segundo os referidos autores, o fato de se apreender tão prontamente as histórias, aceitando-as como representações da realidade (ainda que sobressaiam os caracteres ficcionais), torna a sua função de contentores de memória no
mínimo imperceptível. Ao ouvir ou fantasiar uma história, a memória está lá, embora
invisível, evitando que haja esforço para sua retomada. Além de representar acontecimentos, de forma geral, ligam, esclarecem, interpretam e fornecem explicações
para interpretação de fatos da realidade e de experiências tanto do passado ou do
presente, quanto para prevenir o que esteja por vir. Observam, também, que imagens
e palavras estão entre os mais importantes componentes da memória narrativa, operando juntas, interligando o semântico e o sensorial na utilização quotidiana, embora
seja útil separá-las, de certa forma, considerando, nas narrativas, a memória sensorial
em primeiro lugar, e em segundo a memória semântica.
Assim, os contos de fada encontram-se no universo da memória descontextualizada. O narrador recorda temas apenas para contar histórias e não para reter
significados ou informações históricas associadas a esses temas, ou seja, recorre à
memória de informação puramente semântica, a memória de significantes sem os
seus significados. Assim, recordam-se temas e histórias, sem recordar as circunstâncias dos mesmos.
O significado será acrescentado quando voltarem a ser contadas, de
forma que poderão sofrer significativas alterações.
Desse modo, James Fentress e Chris Wickham (1992) afirmam que a
descontextualização se refere aos significados contextuais dos temas; mas não no
sentido de os temas poderem ser recordados desordenados e sem combinação. Pelo
contrário, são interligados por relações dependentes do domínio da lógica seqüencial.
A ordem correta faz parte da memória dos próprios temas.
Em PPPai, esse aspecto é muito interessante, pois enquanto não se enfatiza o nome da cidade do interior mineiro (Pitangui), é rica a precisão dos detalhes
dos espaços e até de observações que poderiam passar despercebidas à câmera do
mais atento cinegrafista:
Minha avó não perguntava quem eram. Fé, Esperança e Caridade
assistiam “O Direito de Nascer”, como única diversão. Usavam
caximir-buquê e perfumavam a cidade inteira, dizia minha avó,
sem inveja, por preferir alfazema, com rótulo de moça no campo
e cesta de flores no braço. “Viver sem esperança é como ter
casa sem janela”, escreveu meu avô, com letra miúda, perto da
fechadura. (QUEIRÓS, 1995, p. 23).

A análise é constante e profunda, o que se pode perceber ainda em:
Uma coisa meu avô sabia fazer: olhar. Passava horas reparando
o mundo. Às vezes encarava um ponto no vazio e só desgrudava
quando transformava tudo em palavras nas paredes. Ele não via
só com os olhos. Via com o silêncio.” (Ibid., p.26).
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O filósofo americano Charles Peirce acrescenta que a memória de um
individuo muito inteligente é, em geral, abstrata. O oposto seria a de um grupo pequeno, isolado, culturalmente não-homogêneo, não-letrado. Se a hipótese estiver correta,
a memória será menos semântica, mais voltada ao concreto e menos às conexões
abstratas, lógicas e causais, sendo mais reduzida, menos pessoal, mais seqüenciada,
o que parece predominar entre esses grupos. Daí a necessidade de os especialistas
da história oral se encarregarem de explicar como e por que as tradições servem para
as memórias de certos grupos, pois a história da memória social é, também, a história
de sua transmissão (FENTRESS; WICKHAM, 1992).
Tratando-se de um lado a transmissão, encontra-se, do outro lado, a
receptividade e a produção do conto popular. Nesses termos, Doralice Alcoforado retoma o trecho: “Esta história era meu bisavô que contava a meu avô, meu avô a meu
pai, meu pai a mim e agora conto a Vossa Majestade” (ALCOFORADO, 1990, p. 54),
na intenção de demonstrar que, na repetitiva e constante viagem no tempo, o conto
popular, fazendo parte da produção folclórica de um povo, constitui a forma mais aceita e divulgada do conjunto das tradições populares, atualizando-se constantemente,
através das muitas sucessivas narrações. Assim, são passadas a diversas gerações,
oralmente, as transmissões das histórias populares recebidas de ouvido, valendose de veículo de ensinamento e diversão. Em PPPai, escritura e voz se fundem na
consolidação de uma educação, memória e lembranças vivenciadas por Bartolomeu
Campos Queirós de uma forma privilegiada para a época e a região. Esse diálogo
entre a oralidade e a escrita permitem ao “protagonista?” examinar argumentos e pôr
à prova as suas bases factuais, sem se preocupar em a arrumá-los com a memória.
O texto oral do avô, transformado em escrita, marca uma individualidade
da qual se apropria o neto, passando adiante a voz da tradição, transmitindo-a com
sua leitura e acréscimos, fazendo dela o seu próprio texto passado por um processo
de mudança.
Traços da mineiridade retomados em “PPPai”
Do ponto de vista cultural, a memória transmitida pelos casos e histórias
de um povo soma tradições oriundas da literatura oral, da contação de histórias, com
valorização da identidade, realce da experiência enraizada nas crenças populares,
com medos e superstições, explicações de origens, cultos, valores de traços folclóricos e projetos característicos de um povo. Essas características estão presentes
nas obras de Bartolomeu Campos Queirós, e, em PPPai, constituem parâmetros em
que a memória social se faz presente e traços da mineiridade são significativamente
realçados.
Assim, vovó contando histórias – importante característica da cultura da
oralidade e com ênfase na personagem feminina – está presente em PPPai, sendo
mencionado nos seguintes termos pela personagem narradora: “Ela contava também
sobre a vida dos santos. São Tarcísio era o meu preferido. Tinha o rosto rosado, olhos
azuis, cabelo liso, túnica branca e uma hóstia no peito parecida com o sol” (QUEIRÓS,
1995, p. 38). E acrescenta:
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Se ninguém queria ouvir suas histórias, minha avó se punha a
cantar... Meu avô, sem se dar conta vinha se assentar junto de
nós e escutava, com admiração, minha avó nos encantar com
rainhas deusas, mancebos, heróis cheios de brilhos e vitórias.
Com olhar embaçado, ele parecia saber de outras histórias, mas
não contava por cuidado. (Ibid., p. 38-39).

PPPai reúne diversos outros traços de mineiridade, ilustrando os contos
da oralidade, a contação de casos, o valor da escrita e sua relação com a escola, a
identidade, a memória, tradição e folclore, sobrenatural e maravilhoso.
A primeira parte da obra mais parece uma metaliteratura memorialista,
em que o menino narrador de primeira pessoa delineia sua familiaridade com a escrita e a contação de casos, desde muito cedo. Aliás, antes disso, a capa do livro, num
amarelo esmaecido, guardando também páginas amareladas, que sugerem o passar
do tempo, representa com fotografias antigas as paredes da casa do avô que metaforizam o livro de sua história, exibindo a temática que são suas lembranças:
As paredes eram o caderno do meu avô. Cada quarto, cada
sala, cada cômodo, uma página [...] Para cada notícia, escolhia
um canto. Conversa mais indecente ele escrevia bem no alto.
Era preciso ser grande para ler, ou aproveitar quando não tinha
ninguém em casa. Caso de visitas ele anotava o dia, a hora, o
assunto ou a falta de assunto. Nada ficava no esquecimento, em
vaga lembrança.
[...]
Enquanto ele escrevia, eu inventava histórias sobre cada pedaço
da parede. A casa do meu avô foi o meu primeiro livro. Até história
de assombração tinha. (QUEIRÓS, 1995, p. 11).

As últimas referências feitas na obra a esse memorial cheio de cumplicidade entre avô e neto são as seguintes: “Meu pai chegou no meio da tarde... Passei
os olhos pelas paredes conferindo as páginas e minha memória. Eu sabia cada pedaço, cada margem, cada entrelinha desse livro” (QUEIRÓS, 1995, p. 72).
Para o menino narrador, a intimidade com a assombração era variável e
ambígua. Fala, com muita familiaridade, da história de Maria Turum, a longa história
escrita na parede, mesmo porque “olhava para ela e pensava que viver era encolher,
diminuir, subtrair.” (Ibid., p. 12). Acrescenta: “Meu avô, sem duvidar das proezas da
mulher, continuava a escrever pelas paredes. Não não era um livro de horrores, a
casa do meu avô. Contava caso de trapezista de circo desrespeitando moça...”(Ibid.,
p. 13).
Admite ter andado ouvindo coisas estranhas, que a avó considerava ser
tentação do demônio. O padre até o benzera. Revela sentir medo de fantasmas, durante a noite, marcando o fantástico, tão característico da memória dos casos, lendas
e contos mineiros:
Pelas frestas da janela soprava um vento resmungando,
cochichando, esfriando meus pensamentos, anunciando
fantasmas. As roupas dependuradas em cabides na parede
se transfiguravam em monstros e sombras. Deitado, enrolado,
parado, imóvel, eu lia recado em cada mancha, em cada dobra,
em cada sinal. O barulho do colchão de palha me arranhava. O
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escuro apertava minha garganta, roubava meu ar. O fio da luz
terminava amarrado na cabeceira do catre, O medo, assim maior
do que o quarto, me levava a apertar a pêra de galalite e acender
a luz [...] O nariz do monstro era o cabo do guarda-chuva, o rabo
do demônio o cinto de meu avô, o gigante, a capa “Ideal” cinza
para os dias de chuva e frio. Então procurava distrair meu pavor
decifrando os escritos na parede, no canto da cama, tão perto de
mim. (Ibid., p. 17-18).

Marcas do Catolicismo, das rezas e das procissões estão presentes em
PPPai. Há todo um contexto de formação religiosa permeando a vida do menino, com
rituais como procissão, período de quaresma, beijar faixas na igreja, visitas de Nossa
Senhora, a imagem que saía de casa em casa.
Tinha tanto respeito pelo livro escrito pelo avô, nas paredes, que admite
só ter parado de urinar na cama quando o avô ameaçou escrever na parede (QUEIRÓS, 1995, p. 14). Ainda sob esse aspecto, revela consciência sobre a seriedade da
escrita e da leitura: “Leitura era coisa séria e escrever, mais ainda. Escrever era não
apagar nunca mais. (...) depois de ler, ninguém mais esquece, se for coisa de interesse. Se não interessa, a gente perde ou joga fora.” (Ibid., 1995, p. 14). Destaca, assim,
a importância e o caráter medusaico da escrita, referindo-se a ela como presença viva
e personificada: “... acordava comigo. Cada sílaba um carinho, um capricho penetrando pelos olhos até o passado. Meu avô pregava todas as palavras na parede, com
lápis quadrado de carpinteiro, sem separar as mentiras das verdades” (Ibid., p. 18).
Bartolomeu, por meio de seu narrador menino, traz, para esta sua obra,
diversos dos muitos hábitos comuns à casa dos avós do século passado, e de algumas cidades do interior mineiro: a avó fazendo bico de crochê em pano de prato,
trocando receitas, devolvendo copo de açúcar, rezando novena, debulhando o rosário
entre os dedos, ou ajudando doentes; o avô que jogava no bicho, adivinhando e apostando pelos sonhos dos outros, urinava no penico; as solteironas exalando o cheiro
do caximir-buquê por onde passavam; as locomotivas passando e apitando; o hábito
de se cozinhar usando gordura de coco Carioca; o banho em banheira com água de
serpentina; e o hábito de se bater em criança com cinta de couro (QUEIRÓS, 1995).
Cria ou adapta provérbios, como “Em casa sem forro, nem cheiro fica
escondido” (Ibid., p. 36).“.... banana de manhã é ouro, de dia é prata e de noite mata.”
(Ibid., p. 49). “Não existe sete vidas nem sete fôlegos. Tudo acaba em sete palmos”;
“Deus é corcunda: dá a vida e toma” (Ibid., p. 59); “Para quem sabe ler, um pingo nunca foi letra” (Ibid., p. 63).
Um afeto, uma bondade aflora na autobiografia do narrador, ao improvisar a dor de barriga por não suportar deglutir parte do seu amigo, o galo Jeremias. E
o carinho pelos animais passava pelos cães, pelas galinhas, pelos gatos (que o avô
Seu Queiroz detestava e matava covardemente), cabritos, sendo que até possuiu um
cabritinho de nome Cigano. O garoto sensibilizava-se também com a morte dos porcos. Quanto a isso, relata o hábito provinciano de se matar os porcos com uma facada
certeira no coração, sapecar os pêlos com palhas de bananeiras, e depois abrir o
animal, artesanalmente, separando as carnes. Conta até o processo de fazer lingüiça,
do qual participava desde a lavação das tripas, furando-as, depois de enchidas, com
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espinho de laranjeira, para sair o ar (QUEIRÓS, 1995), numa cuidadosa descrição de
hábitos bem provincianos.
Outro aspecto melancólico tratado na obra PPPai é a doença da avó,
com os artifícios do avô, para mantê-la ocupada: separando grãos, vigiando a vela
acesa para não se apagar, desatando os muitos nós. Essa tristeza culmina na despedida, quando despede em silêncio da avó, pela fresta da porta e admite para o que
viveu naquele momento: “Prendi as lágrimas na porta dos olhos para meu pai não ler
o meu medo.” (QUEIRÓS, 1995, p. 73).
E assim os fatos ganharam registros poéticos, curiosos, revelando interação (com) e conhecimentos sobre um tempo que não retorna, “a não ser pela magia
da literatura”.
O cenário, além da magia, desnuda outro sentimento: o medo que se torna um freqüente na noite, na encruzilhada, no quarto sozinho da infância do menino:
Minha cama ficava no fundo do quarto. Pelas frestas da janela
soprava um vento resmungando, cochichando, esfriando meus
pensamentos, anunciando fantasmas. As roupas, dependuradas
em cabides na parede, se transfiguravam em monstros e
sombras. Deitado, enrolado, parado, imóvel, eu lia recado
em cada mancha, em cada dobra, em cada sinal. O barulho
do colchão de palha me arranhava. O escuro apertava minha
garganta, roubava meu ar. O fio da luz terminava amarrado na
cabeceira do catre. O medo assim maior do que o quarto me
levava [...] a acender a luz [...]. O claro me devolvia as coisas
em seus tamanhos verdadeiros. O nariz do monstro era o cabo
do guarda-chuva, o rabo do demônio o cinto do meu avô [...]
(QUEIRÓS, 1995, p. 17-18)

Quanto aos dias sinistros, também é evidenciado com características
particulares, especialmente nos extraordinários momentos de tristeza: “[...] degolar
Jeremias num dia de eclipse era demais, quando a morte ameaçava tudo.” (QUEIRÓS, 1995, p. 29); “Nessa hora, quando os raios esfaqueavam o resto da noite, enrolado em meus pensamentos eu me esforçava para perdoar meu avô por não amar os
gatos” (Ibid., p. 54).
Nesse sentido, vale lembrar que é senso comum em diversas regiões
de Minas Gerais associar a natureza a acontecimentos. Quando morre uma pessoa
diz-se que o dia está triste, ou a natureza está chorando, se faz sol e o dia está claro
e azul é porque a pessoa está bem e São Pedro abriu as portas do paraíso para o
morto.
Observa-se que outro traço da cultura popular também significativo na
mineiridade é a presença da mulher: Bartolomeu ouvia muitas histórias da avó e em
PPPai ele conta uma história, fazendo uma única descrição do tempo em que o avô
lhe contara. “Meu avô me convidou, naquela tarde, para me assentar ao seu lado nesse banco cansado. Pegou minha mão e, sem tirar os olhos do horizonte, me contou:
[...]” (Ibid., p. 71)
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Do mesmo grupo de abrangência e significação a esfera oral como fonte
de sabedoria oriunda de pessoas que lideram as comunidades, de mais velhos, de
mães de santo, de gente antiga, mas que tem sabedoria. Não tem ciência, mas tem
sabedoria... e que, de acordo com Muniz Sodré é mais importante para a vida cotidiana que diversos conteúdos ministrados na escola e que jamais serão aplicados a vida
real. (SODRÉ, 2000).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Observamos que Bartolomeu exerce, por meio do “menino”, a memória
involuntária, torrencial e poderosa de quem viveu intensamente o calor humano infantil, sempre sensibilizado e acuado pelas idéias e realidades das perdas. É um exímio
observador das atitudes das pessoas a seu redor:
Promover a reflexão sobre memória, cultura e identidade mineiras, relacionadas à literatura oral e escrita, principalmente quanto ao gênero literário conto,
possibilitou-nos transitar entre as ciências humanas e as ciências sociais, dado o fio
delgado que se interpõe entre os muitos estudos dessas duas grandes áreas do conhecimento.
Para analisar o contexto cultural e a mineiridade na literatura mineira, a
partir da leitura de PPPai, identificamos no percurso da memória o conjunto de conhecimentos socialmente adquiridos ou produzidos, e historicamente reunidos e associados, expressando a universalidade e objetividade que permitem sua transmissão, com
linguagem própria e reveladora e propulsora da natureza e das atividades humanas.
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