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Vermelho amargo 
 

Autor: Bartolomeu Campos de Queirós  

 
           
          As marcas da infância permanecem no adulto e podem iluminar 
sua vida ou ser um fardo pesado de conviver. Em Vermelho amargo 
(Global Editora, 72 páginas, R$ 45), prosa poética de cunho 
autobiográfico, o escritor Bartolomeu Campos de Queirós narra as 
difíceis memórias afetivas de sua dolorosa infância. Ele, muito cedo, 
teve que aprender a lidar com a madrasta enquanto ainda sofria com 
a morte prematura da mãe. “Havia na cidade a madrasta, a faca, o 
tomate e o fantasma. A mãe morta ressuscitava das louças, das flores, 
dos armários, das cadeiras, das panelas, das manchas dos retratos 
retirados das paredes, das gargantas das galinhas.” 
 
         O escritor revisita, em sua narrativa memorialista, não só seus 
sentimentos e suas atitudes, mas também dos cinco irmãos, do pai e 
da madrasta. A mãe, sem dúvida, é a presença mais constante no 
texto. De extrema delicadeza, contrapõe-se à figura nada terna da 
madrasta. 
 
          O romance foi vencedor in memoriam da categoria Melhor Livro 
do Ano do Prêmio São Paulo de Literatura 2012, promovido pela 
Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. Um livro curto, mas 
denso para ler com o coração. Como o próprio autor coloca na 
epígrafe: Foi preciso deitar o vermelho sobre papel branco para bem 
aliviar o seu amargor.  
 
 

Sobre o autor: Bartolomeu Campos de Queirós viveu sua infância em Papagaio, cidade pequena com 
gosto de "laranja-serra-d água", no interior de Minas Gerais, antes de se instalar em Belo Horizonte, onde 
residiu e trabalhou. Seu interesse pela literatura e pelo ensino de arte o fez viajar muito por este país. 
Em 1974, publicou seu primeiro livro, “O Peixe e o Pássaro”; desde então, firmou seu estilo de escrita 
com uma prosa poética da mais alta qualidade. Ao longo da carreira, recebeu diversos prêmios, entre 
eles, o Jabuti, uma das maiores condecorações literárias do país. Bartolomeu faleceu em Janeiro de 2012, 
com 67 anos, em decorrência de insuficiência renal, deixando sua obra como maior legado. Pela Global 
Editora tem publicado as seguintes obras: “As Patas da Vaca”, “História em 3 Atos”, “O Ovo e o Anjo”, 
“Somos Todos Igualzinhos”, “Cavaleiros das Sete Luas”, “Ciganos”, “De Não em Não”, “Flora”, “Indez”, 
“Ler, Escrever e Fazer Conta de Cabeça”, “Mário”, “Menino Inteiro”, “O Livro de Ana”, “Os Cinco 
Sentidos”, “Para Criar Passarinho”, “Rosa dos Ventos”, “Apontamentos” e “Pedro”. 
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