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RESUMO: Michel de Certeau (2008) lembra que, na Atenas contemporânea, os transportes 

coletivos se chamam metaphorai. “Para ir para o trabalho ou voltar para casa, toma-se uma 

“metáfora” – um ônibus ou um trem”. A partir disso, o autor diz que os relatos poderiam 

igualmente ter este nome, porque todo dia “atravessam e organizam lugares; eles os selecionam e 

os reúnem num só conjunto, deles fazem frases e itinerários. São os percursos do espaço” 

(CERTEAU, 2008, p.199). Se as estruturas narrativas têm valor de sintaxes espaciais, significa 

dizer que todo texto é uma prática de espaço, promovendo uma viagem a quem a ele tiver acesso. A 

comunicação proposta trata do romance Menino oculto (2005), de Godofredo de Oliveira Neto, 

obra que reúne espacialidades em dois planos narrativos: nos relatos do protagonista Aimoré e nos 

quadros por ele pintados. O livro traz duas geografias de ações, a primeira delas a partir da 

narração do personagem principal, e a segunda instaurada nos quadros falsificados por ele, o mais 

conhecido, espécie de “obra-prima” do falsário, Menino Morto (1955) de Candido Portinari (1903-

1962). Ele vende cópias desta obra no exterior, alegando sempre se tratar do “verdadeiro quadro”. 

Também falsifica obras de Iberê Camargo. Tudo te é falso e inútil é pintado pelo protagonista 38 

vezes, Mesa com cinco carretéis “umas dez vezes”. Neste romance, nos deparamos com espaços 

bem delimitados. De um lado, os espaços da vida do protagonista. Por outro, a geografia dos 

quadros, cujas espacialidades silenciosas são possíveis no campo da arte. Pensando na dicção 

própria da contemporaneidade, este trabalho tem como objetivo investigar as zonas de contato entre 

diferentes manifestações artísticas, pensando hibridismo e espaço como conceitos de eleição.  
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Introdução: 

Em “Relatos de Espaço”, Michel de Certeau lembra que, na Atenas contemporânea, 

os transportes coletivos se chamam metaphorai. “Para ir para o trabalho ou voltar para 

casa, toma-se uma “metáfora” – um ônibus ou um trem”. A partir disso, o autor diz que os 

relatos poderiam igualmente ter este nome, porque todo dia “atravessam e organizam 

lugares; eles os selecionam e os reúnem num só conjunto, deles fazem frases e itinerários. 

São os percursos do espaço” (CERTEAU, 2008, p.199). 

Se as estruturas narrativas têm valor de sintaxes espaciais, significa dizer que todo 

texto é uma prática de espaço, promovendo uma viagem a quem a ele tiver acesso. Esta 

comunicação leva-nos ao texto Menino oculto (2005), de Godofredo de Oliveira Neto, obra 

que reúne noções de espaço em dois planos narrativos: nos relatos do protagonista, o 

professor de literatura Aimoré, e narrados como uma espécie de confissão, e nos quadros 

por ele pintados, como se em cada quadro tivéssemos um novo sentido de espaço, 

empreendido pela estrutura que o molda. Ou, posso ainda dizer em outros termos, que o 

livro traz duas geografias de ações, a primeira delas a partir da narração do personagem 

principal, e a segunda instaurada nas narrativas forjadas a partir da falsificação de Aimoré.   
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Menino oculto é a história do personagem Aimoré Seixas dos Campos Salles de 

Mesquita Ávila, falsário de quadros, 25 anos, louco, marginal, que acredita fazer o bem ao 

democratizar grandes obras da pintura. Sua “obra-prima”, por assim dizer, é Menino Morto 

(1955) de Candido Portinari (1903-1962). Aimoré é capaz de reproduzir fielmente telas de 

grandes pintores e assim se envolve com negociantes de quadros falsos. Em uma de suas 

transações, encomendam-lhe Menino Morto e logo em seguida o falsário sofre uma 

tentativa de assassinato ao descobrirem que ele negocia com mais de uma quadrilha de 

marchands ao mesmo tempo. 

O cenário em que se passa a narrativa é nebuloso, pouco esclarecido. Ao relatar o 

que aconteceu, Aimoré refere-se ao seu ouvinte como “professor”, o que faz pensar que 

quase a totalidade do romance se passa em uma faculdade ou um manicômio. “Nessa 

duplicidade, como se pretende defender, coexistirão duas narrativas diferentes: a da 

esquizofrenia do escritor e a do escritor esquizofrênico”, pontua Carina Ferreira Lessa. 

Para além do espaço em que supostamente acontece a história, coexiste um espaço 

paralelo, aparentemente criado pelo subconsciente de Aimoré. Daí a dificuldade dos 

personagens secundários de entender e aceitar os relatos do pintor. 

Se um espaço é criado em paralelo pelo protagonista, pode-se dizer que ele faz 

parte de um universo maior criado por Aimoré. Nessa via de mão dupla, digamos, o pintor 

não se reconhece como falsário, alega que seus quadros são originais, ao contrário das 

obras de museus e galerias, para ele, as verdadeiras cópias em questão. Quando chamado 

de “falsário”, o narrador revida contrariado: 

Eu não sou isso daí, não, um falsário, como o senhor disse há pouco, 

professor, não sou não. Um tipo de saber técnico pode até ser coletivo 

e cumulativo, um vai botando um grãozinho no monte que já existia, 

tudo bem. Mas o conhecimento, como eu já disse para o senhor há 

pouco -, contrariamente ao que muita gente acha, acontece ao mesmo 

tempo, como uma rede, as luzes se acendem na mesma hora, os fios se 

conectam juntos, como numa festa simultânea (...) (OLIVEIRA 

NETO, 2005, p. 67) 

É preciso notar que não há exacerbada vaidade na fala de Aimoré, afinal ele não 

assina o próprio nome nos quadros. A possível vaidade é transferida para a autoria das 



 

obras, como se o falsário não se importasse de viver oculto em meio à reprodução ou 

assumisse a autoria da cópia deliberadamente. É o que aparece declarado no diálogo entre 

ele e o professor Albano dos Santos Zanella, um dos três mediadores do discurso e/ou 

fluxo da consciência de Aimoré. Os outros são doutor Orestes e doutor Dárdano:  

 

Mas a lei proíbe o comércio de quadros falsos, dá cadeia, Aimoré. 

Isso não é problema do artista, é da sociedade. 

(...) 

Se eu tivesse frequentado o MAM do Rio nos anos 60, e tivesse tido 

idade suficiente para isso, seria diferente. Eu tinha de estar lá. Ser 

aluno do Ivan Serpa, como todo mundo. Aí a história seria outra. 

Talvez tivesse tomado outros caminhos. Quem sabe? O Waltércio 

Caldas, eu gosto dele. Gosto do Cildo, do Antonio Manuel. Mas é 

outra coisa. Você tem que estar a par de toda uma discussão que eu 

perdi. Perdi, não; vi de longe. A arte mudou mais nessas décadas que 

em séculos. E eu fiquei preferindo falsificar o passado” (OLIVEIRA 

NETO, 2005, p. 68-69) 

Também arrisca-se ao reproduzir obras literárias, nada menos que Machado de 

Assis. Em um discurso que, não se sabe, quer enrolar os marchands, um médico, ou é fiel 

ao delírio do protagonista, ele conta como atuava, a ação da quadrilha de marchands e seu 

amor por Ana Perena. 

Espaços escritos 

A antiga retórica ganha nova dicção na literatura brasileira contemporânea, no 

modo com que os personagens tentam forjar o próprio discurso, seja por qual razão for. O 

interlocutor de Aimoré duvida da narração tanto quanto os leitores duvidam do livro, 

porque capítulo atrás de capítulo o protagonista conta duas versões do mesmo fato. A 

fragilidade na voz do personagem contemporâneo é sinalizada pela pesquisadora Regina 

Dalcastagnè ao definir as novas circunstâncias do narrador. De acordo com ela, em vez de 

um sujeito poderoso e no comando, passamos a ser conduzidos por um narrador que 

tropeça no próprio discurso. “Um narrador suspeito, seja porque tem a consciência 

embaçada – pode ser uma criança confusa ou um louco perdido em divagações –, seja 

porque possui interesses precisos e vai defendê-los”. (DALCASTAGNÈ, 2012, p.65).  



 

Parece-nos o caso de Aimoré, que precisa amparar-se, por vezes, em outras vozes, 

para reconstruir e legitimar a sua biografia. “Eu mesmo quero saber trechos da minha vida 

que sumiram, assim, como desaparecidos num precipício com vermes ao fundo, por isso 

quero saber o que mais ela disse sobre mim” (OLIVEIRA NETO, 2005, p. 53), fala, 

referindo-se a uma de suas vizinhas. 

O texto uma vez lido ou em ação ganha contornos de espaço, dá sentido à palavra. 

Nas ações narrativas, o lugar é o estático, o escrito, e o espaço, o lugar em movimento ou o 

lugar praticado, o texto lido, ouvido, falado. 

O espaço estaria para o lugar como a palavra quando falada, isto é, 

quando é percebida na ambiguidade de uma efetuação, mudada em um 

termo que depende de múltiplas convenções, colocada como o ato de 

um presente (ou de um tempo), e modificado pelas transformações 

devidas a proximidades sucessivas.  

(...) 

Do mesmo modo, a leitura é o espaço produzido pela prática do lugar 

constituído por um sistema de signos – um escrito. (CERTEAU, 2008, 

202). 

Desafiando interlocutor e leitor, o protagonista de Godofredo de Oliveira Neto nos 

apresenta um espaço praticado ao narrar seu próprio texto. Exige o reconhecimento da 

intermediação, porque “toda obra é artifício” (Dalcastagnè, 2012). Ao mesmo tempo, esse 

texto que, enquanto praticado torna-se espaço, transfere personagens de uma cidade a 

outra, cria lugares como a mítica Babitonga, forja uma geografia de fuga para a ação do 

personagem principal. É assim que ler Menino oculto sugere acompanhar mapas, traçar 

rotas, imaginar percursos, pólos de existência do personagem, ainda que baseados na 

mentira ou na alucinação do narrador. Pelo menos em sua memória, os lugares citados de 

fato existiram, tanto que, no trecho final do livro, ele diz desejar sair de onde está, procurar 

pessoas e lugares onde “todas essas histórias aconteceram”. 

Espaços pintados 

A trajeto natural do olho humano, diante do quadro, encontra o menino morto, 

esquálido, estendido, sobre os braços da mãe. Dos cinco personagens que acompanham a 



 

tragédia, apenas o caçula, no canto direito, não chora, estático. Toda a cena é resumida em 

minutos de desespero. O corpo sobre os braços centralizado e oferecido, tal como uma 

Pietá, dado os movimentos dos pés e dos braços de quem o carrega, não deixa dúvidas que 

ali está o ponto principal da obra de Portinari, modernista que na esteira de sua época, 

reconfigurou formas, causou estranhamento na ruptura estrutural e no ensejo temático. 

O Menino morto de Aimoré, no entanto, chama atenção na narrativa por ocultar a 

imagem do menino. Por duas vezes, ele reproduz o quadro de Portinari, excluindo o 

menino estendido sobre os braços da mãe. Menino morto seria uma espécie de 

complemento, ou melhor, outra metade da narrativa de Aimoré. Não só pela aparente 

obsessão que o pintor tem pelo quadro, mas também pelos possíveis significados da 

ausência do personagem, por assim dizer, “central” do quadro de Portinari. Aimoré exclui 

o personagem que titula a obra, portanto, ler essa ausência, também nos oferece uma chave 

de interpretação da obra de Godofredo de Oliveira Neto. 

Pensar a pintura como complemento da narrativa estabelece uma ponte com “La 

analogia entre la pintura e la literatura”, de Antonio Monegal (2000). “A pintura é a poesia 

muda e a poesia é a pintura que fala”. (p. 31). Ainda que a citação se refira a outro gênero 

textual, ancorado na Antiguidade Clássica, lembra quão antiga é a reflexão entre literatura 

e artes visuais e a associação entre texto e movimento (anteriormente tratado por nós como 

texto e espaço praticado). 

Foram dois quadros, Aimoré, você pintou dois quadros, e em todos 

dois deixou de pintar o menino morto, por quê? E só acabou pintando 

depois de muita luta. Mas o quadro saiu defeituoso, o menino está 

discretamente sorrindo nos braços da mãe, os ladrões, quando 

perceberam, devem ter ficado furiosos. O que vai fazer agora, 

Aimoré? (OLIVEIRA NETO, 2005, p. 208) 

 

Neste corredor de análise, de aproximação entre a literatura e as artes visuais, 

parece-nos pertinente a discussão sobre “hibridismo” proposta por Bakhtin (1992) e 

renomeada por outros autores, replicadas e/ou com contribuições da “intertextualidade” de 

Julia Kristeva e da “transcendência textual do texto” de Gerard Genette (hipotexto/ 



 

hipertexto). Este conceito primeiro, como sabem, consiste na articulação de diferentes 

gêneros em uma obra. Os gêneros são combinados quando ao texto literário são 

incorporados diferentes gêneros, literários ou extraliterários. Ao considerar que o 

cruzamento de linguagens e visões de mundo complementariam cada um dos textos em 

ação, Bakhtin reconhece o hibridismo como um mecanismo de integração de gêneros, 

discursos e construção sintática: “por assim dizer, ‘em pessoa’, como uma unidade integral 

da construção. Assim, o discurso citado conserva sua autonomia estrutural e semântica sem 

nem por isso alterar a trama linguística do contexto que o integrou” (BAKHTIN, 1990, p. 

144). Os gêneros adicionados ao texto mantêm sua estrutura, autonomia e originalidade 

estética e linguística, podendo determinar uma nova estrutura. O plurilinguismo na obra 

consolida o dialogismo, que concretamente dá novas formas de elaboração ao texto 

literário, pois a presença do discurso do outro marca a sua construção dialógica. Ao mesmo 

tempo, mistura os discursos, o que não compromete cada um isoladamente.  

No caso analisado, a narrativa singular do quadro Menino morto constrói o Menino 

oculto, mas mantém-se íntegra e autônoma, por mais que o falsário pinte a obra 

incompleta. Por outro lado, a ação de Aimoré extravasa o espaço do discurso, ocupando o 

espaço do quadro, quadro este que a princípio seria apenas a moldura da narrativa. É neste 

momento que se localiza o grande ponto de hibridismo entre as narrativas, a do quadro, e a 

do narrador, porque ao se eliminar um dos dois, põe-se a perder o outro, a história 

completa. O “gesto do autor”, para usar um termo de Giorgio Agamben, é quem ocupa e 

finaliza as duas obras de arte; o texto narrado por Aimoré e o texto visual de Portinari. 

Em Tudo te é falso e inútil (1992), de Iberê Camargo, falsificado por Aimoré 38 

vezes, aparece uma figura fantasmagórica sozinha. Seria um sintoma do personagem 

Aimoré, falso e inútil, termo por mim usado como “sem sentido”? O quadro integra uma 

fase de retomada problemática da “figuração” na carreira de Iberê Camargo com a 

intromissão intempestiva do artista como figura, rosto, auto-retrato. Na interpretação do 

crítico Paulo Venancio Filho: 

O quadro se torna um ponto de encontro de figuras desencontradas. 

Figuras que se perderam e não sabem mais onde estão, não sabem de 



 

si e delas ninguém quer saber. Não sabem quem são e o que foram. O 

quando, o onde, o porquê; todas as perguntas são respondidas por um 

sorriso idiota. Parecem dizer, sorrindo timidamente, que a última 

esperança é a idiotia. Figuras que nada revelam: sem idade nem nome, 

de outro tempo e espaço, vindas da memória, quem sabe, presenças ao 

mesmo tempo muito próximas e muito distantes. Fantasmas, talvez. 

Não se sabe. (VENANCIO FILHO, 2003, p. 93) 

 

No quadro citado, como em outros de Iberê Camargo, A idiota por exemplo, é 

sempre uma figura solitária e abandonada que centraliza a cena, como Aimoré no momento 

em que narra sua história. Apesar das diferenças de suportes, não trabalhadas por mim 

neste artigo, mas ponto fulcral de minhas preocupações teóricas atuais, penso que as obras 

não se aproximam por simples questões temáticas. Em Menino oculto, o sentido do texto é 

contaminado pelas referências das artes (Portinari, Iberê Camargo, Elke Hering, Ismael 

Nery para citar apenas artistas visuais) como se pontos de contato complementassem as 

obras em questão. Obviamente, trata-se de uma opção de análise em risco, ao não se 

debruçar sobre as especificidades de estrutura e modos de produção. Lembro que tanto a 

obra de Iberê Camargo quanto de Portinari, citados no romance, fazem parte de séries, logo 

foram produzidas a partir de um projeto prévio de execução. 

Tais argumentações propostas nesta comunicação compõem o pano de fundo de 

discussões a respeito dos modos de hibridismo ou das reconfigurações do hibridismo 

bakhtiniano e como estes afetam a produção contemporânea brasileira, em que diferentes 

sistemas semióticos se intercruzam. Uma das questões que deixo como uma fresta aberta é 

de que os modos de produção, já estruturalmente propensos à hibridação dos sistemas, são 

impactos pela justaposição de discursos, conferindo à obra final uma natureza mista. A 

obra de Godofredo de Oliveira Neto se insere como um caso claro do que tentei 

demonstrar aqui, não se tratando de nenhuma maneira de uma situação isolada, mas de 

algo recorrente na ficção brasileira dos dias de hoje. 
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