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O mesmo sol que abre os céus 
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O corpo morto de Deus, 
Vivo e desnudo. 
 
Este, que aqui aportou, 
Foi por não ser existindo. 
Sem existir nos bastou. 
Por não ter vindo foi vindo 
E nos criou. 
 
Assim a lenda se escorre 
A entrar na realidade. 
E a fecundá-la decorre. 
Embaixo, a vida, metade 
De nada, morre. 
 
 
“Ulisses”, de Fernando Pessoa  
In: Mensagem, São Paulo, Cia. das 
Letras, 1998 
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RESUMO 

 

O objetivo dessa pesquisa é investigar as possíveis relações entre artes visuais e 

literatura a partir do estudo de obras produzidas pelos artistas brasileiros José 

Roberto Aguilar (1941-) e Lenir de Miranda (1945-). Ambos se apropriaram do 

personagem Ulisses, da Odisseia de Homero, e produziram séries de pinturas. 

Com base em uma revisão bibliográfica centrada na história da arte, na teoria da 

arte contemporânea e nos estudos de tradução intersemiótica, centramos nosso 

estudo em torno dos conceitos de apropriação e de campo ampliado. Concluímos 

que os signos literários são apropriados pelas artes visuais dentro do campo 

ampliado como uma possibilidade poética. 

 

Palavras-chave: arte contemporânea; apropriação; campo ampliado; literatura; 

Ulisses. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this research is to investigate the possible relationships between visual 

arts and literature from the study of works produced by the Brazilian artists José 

Roberto Aguilar (1941-) and Lenir de Miranda (1945-). Both have appropriated the 

character Ulysses from Homer's Odyssey and produced works using painting. 

Based on a literature review focused on the history of art, contemporary art theory 

and intersemiotic translation studies, we focus our study around the concepts of 

appropriation and expanded field. We conclude that the literary signs are 

appropriated for the artists in the field expanded of contemporary art as a poetic 

possibility.
 

 

Keywords: contemporary art; appropriation; expanded field; literature; Ulysses. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ulisses entre as artes visuais e a literatura. Um estudo de obras de José 

Roberto Aguilar e Lenir de Miranda investiga, como o próprio título indica, as 

relações ente artes visuais e literatura, a partir do estudo de duas séries de obras 

produzidas pelos artistas José Roberto Aguilar (1941-)2 e Lenir de Miranda     

(1945-)3. A pesquisa propõe uma discussão em torno de dois conceitos-chave 

que caracterizam a produção artística contemporânea: apropriação e campo 

ampliado.  

E, para debatermos tais conceitos, partimos sobretudo das formulações de 

autores como Rosalind Krauss (1984), que discute o conceito de campo ampliado 

na arte contemporânea; Michael Archer (2008), que propõe uma revisão acerca 

da mudança de direção e paradigma no âmbito da arte contemporânea; e, dentre 

                                                
2
 José Roberto Aguilar é um artista multimídia que tem na pintura um de seus meios expressivos. Desde a 

década de 1950, ele participava do cenário cultural brasileiro e foi justamente neste período que criou, junto 
com o compositor e poeta carioca Jorge Mautner (1941), o grupo Kaos, manifestação de vanguarda que unia 
poesia, literatura e performance. Em 1963, o artista foi selecionado para participar na Bienal Internacional de 
São Paulo e, em 1967, recebeu o prêmio Itamaraty (da própria Bienal). Voltaria a expor em 1969, na Bienal 
Internacional de São Paulo. Entre 1974 e 1975, Aguilar morou em Nova York, onde iniciou suas 
experimentações com a vídeo-arte, e é ainda hoje considerado um dos pioneiros desta linguagem no Brasil. 
Em 1976, foi convidado a participar novamente da Bienal de São Paulo e, mais uma vez, expandiu suas 
experimentações poéticas, criando uma peça intitulada Circo Antropofágico, que contou com doze monitores 
de vídeo no palco. Dois anos depois, em 1978, ele participou do cenário artístico mundial com vídeos e 
performances, em Beaubourq, Paris e no Festival de Vídeo-arte de Tóquio. Em 1981, criou a Banda 
Performática, lançando no mesmo período o livro A Divina Comédia Brasileira. Em 1989, realizou em São 
Paulo a performance Tomada da Bastilha, com a participação de trezentos artistas, assistida por cerca de 
dez mil pessoas. Nos anos 1990 fez pinturas em telas gigantes e esculturas em vidro e cerâmica. 
Recentemente, em 2007, Aguilar produziu uma série 23 telas de pintura com a proposta de representarem 
uma transcrição da obra Odisseia, de Homero. Parte dessa série constitui um dos objetos desta pesquisa. 
 
3
 A trajetória artística de Lenir de Miranda não é recente. Sua produção é vasta e ativa. Assim como consta 

em seu site oficial, ela trabalha com: “pintura, desenho, imagens digitalizadas, vídeo, poemas, livros-de-
artista, instalação. Vários prêmios de pintura e desenho, no Brasil”. Sua carreira se associa também à 
academia, tendo lecionado no Brasil e no exterior. Possui algumas especializações e um mestrado. Há dentre 
suas exposições algumas participações internacionais, como na 29ª Bienal Internacional de São Paulo 
(2010); na 7ª Bienal do Mercosul, em Porto Alegre (2009); na Documenta12 Magazine Online, Kassel, 
Alemanha (2007); na III Bienal de Havana, em Cuba (1989); e, mais recentemente, no MASS MOCA, em 
Massachusetts, Museum of Contemporary Arts, nos Estados Unidos (2011). Estas são apenas algumas das 
suas participações em importantes eventos internacionais de arte. Sem mencionarmos as exposições 
coletivas e individuais, suas premiações e as obras que contam em acervos.  
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outros, Ricardo Basbaum (2007), que revisita a obra de Krauss, além de 

argumentar em favor de uma reflexão sobre a arte na contemporaneidade que 

importa à nossa pesquisa na medida em que sugere um alargamento, senão uma 

ruptura com as fronteiras tradicionalmente conhecidas entre as diversas 

linguagens artísticas (literatura, artes plásticas, música, dança, dentre outras). 

Segundo Basbaum (op. cit.), a contemporaneidade reflete uma expressão e as 

demandas artísticas de uma época outra, em que as fronteiras já se encontram 

flexibilizadas, abarcando a incorporação até mesmo de novas tecnologias 

arraigadas ao fazer artístico.  

Acerca da apropriação e das diversas operações da arte contemporânea 

que se baseiam no repertório poético/conceitual deixado por Duchamp, buscamos 

respaldo nos autores já citados e introduzimos outros, entre os quais destacamos: 

Ricardo Ribenboim (1999), que discute a transgressão operada por Duchamp, 

que acabará por constituir uma abertura às novas possibilidades artísticas 

circunscritas na produção contemporânea, seja no tocante a meios, materiais e 

signos, seja quanto às múltiplas possibilidades poéticas do trabalho artístico; 

Daniela Bousso (1999), que explora a ideia de um Duchamp redimensionando o 

próprio papel do artista; Daniela Mattos (2009) e Icleia Borsa Cattani (2007). 

Por outro lado, buscamos em Julio Plaza (1987) e Haroldo de Campos 

(1977) apontamentos sobre a tradução entre linguagens (nesse caso, sobretudo 

em relação à literatura e às artes visuais), já que ambos os autores, a partir de 

Jakobson (1969), (re)pensam esta importante questão. Com efeito, Campos e 

Plaza constituem referencial básico para os estudos mais recentes de uma área 

que passou a ser reconhecida como tradução intersemiótica e que tem-se 

ocupado da discussão em torno do conceito de tradução entre linguagens. 

Importante salientar que foi nossa opção trazermos apenas alguns conceitos 

fundamentais acerca das teorias contemporâneas da tradução, suficientes, a 

nosso ver, para auxiliar em nossas discussões.  

Durante a pesquisa procuramos estabelecer um diálogo entre a história e a 

teoria da arte e as questões que envolvem os processos de tradução entre 

linguagens, a partir do que procuramos apontar que caminhos existem para que o 

signo verbal ou o literário seja convertido em signo visual ou plástico dentro de um 

campo de possibilidades poéticas. 
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Afora isso, nosso estudo também pressupõe o reconhecimento da 

possibilidade de compreensão da transcriação como um caso de apropriação 

dentro do campo ampliado da arte contemporânea, assim como formulado por 

Krauss (1984) – como prática possível, dentro de um campo aberto para as 

diversas possibilidades, na relação entre diferentes linguagens artísticas, 

considerando-se este campo como ambiente propício para que as relações entre 

as artes visuais e literatura se desenvolvam.  

Salientamos, neste caso, que não nos interessa discutir aqui a 

possibilidade ou não de adaptação ou tradução de um texto literário para as artes 

visuais. O nosso posicionamento se dedicará a pensar a obra de arte, tanto 

literária quanto plástica, como um caminho aberto à sua exploração poética, 

validando seu potencial criativo, seu poder de continuidade. 

 

 

As obras estudadas 

 

E importante frisarmos que o contato com as obras analisadas e estudadas 

foi através da suas imagens digitalizadas, sem que houvesse nenhum contato 

com as mesmas, correndo todos os riscos que uma analise dessa natureza pode 

acarretar.  

As obras de José Roberto Aguilar constituem uma série de 23 pinturas 

intitulada Ulisses e foram produzidas em 2007. São telas em grande formato 

produzidas à base de resina de poliuretano. De Lenir de Miranda as obras 

selecionadas fazem parte da exposição intitulada Meu nome é Ninguém4 de 2009. 

Como consta no catálogo da exposição (2009), há uma série de 10 pinturas em 

grande formato, que recebe o mesmo título da exposição e cujas obras foram 

produzidas entre 2005 e 2009. Nessa série de pinturas a artista explora diversos 

materiais tanto para pintura como para o suporte: tinta acrílica, carvão, borracha, 

arame, ferro, plástico, cobre, goma-laca, tecido etc.  

                                                

4
 Sobre esta exposição, como consta no catálogo, foram expostas outras obras da artista de períodos 

anteriores, referentes à personagem Ulisses, tanto da obra de James Joyce quanto da Odisseia de Homero. 
Entretanto, selecionamos as obras produzidas relacionados ao Ulisses da Odisseia e que fazem parte da 
série que leva o mesmo nome da exposição, além de outras duas obras produzidas em contexto e ano 
anteriores, mas também a partir da Odisseia. . 
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No caso de José Roberto Aguilar, selecionamos cinco pinturas: Calipso a 

bela (FIGURA 1), Ulisses encontra o de um olho só (FIGURA 3), O gigante Polifemo 

(FIGURA 4) Ulisses encontra as sereias (FIGURA 5) e Ulisses mata todos       

(FIGURA 13). De Lenir de Miranda selecionamos quatro pinturas, além de um livro 

de artista e um objeto/assemblagem: Meu nome é Ninguém (FIGURA 24), Nostos 

(FIGURA 25), Ninguém ouviu seu canto (FIGURA 28), Relicário de cera e melancolia 

(FIGURA 30), o objeto assemblagem Ninguém perguntou se as sereias cantaram 

(FIGURA 33) e o livro de artista Passaporte de Ulisses (FIGURA 34).5 

As obras selecionadas fazem referência direta às experiências vividas pelo 

personagem Ulisses nas Rapsódias V (A gruta de Calipso. – A jangada de 

Ulisses), IX (Narrações de Ulisses: Cícones. – Lotófagos. – Ciclopes.), XII 

(Sereias. – Cila. – Caribdes. – Vacas de Hélio.) e XXII (A matança dos 

pretendentes). Esses episódios, conforme constatamos em nossa pesquisa, são 

os mais representados pictoricamente. Essas rapsódias referem-se ao incidente 

de Ulisses e seus companheiros com o ciclope Polifemo na Rapsódia IX; o 

encontro destes com as sereias (Rapsódia XII) e a estada na gruta de Calipso na 

Rapsódia V e o momento em que Ulisses se vinga dos pretendentes a Penélope, 

Rapsódia XXII.  

Apresentamos primeiramente as obras que compõem a série Ulisses de 

José Roberto Aguilar, destacando, através de uma moldura preta pontilhada, as 

que selecionamos para nosso estudo. Em seguida, repetimos o mesmo 

procedimento com relação às obras de Lenir de Miranda. Seguem em ordem 

numérica as imagens: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5
 As obras de Aguilar foram reproduzidas a partir de seu site na Internet e muitas delas não possuem título. 

Algumas obras com título, que fazem referência direta a alguns episódios da Odisseia e que foram utilizadas 
em nosso estudo, foram cedidas pelo próprio artista. No caso de Lenir de Miranda, as reproduções que 
utilizamos foram cedidas pela própria artista. 
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FIGURA 1 – Calipso a bela, 1,50 
x 2,00, resina de poliuretano s/ 
tela, Aguilar 2007.  

 

FIGURA 2 – Ulisses come o fruto 
de lótus, 1,50 x 2,00, resina de 
poliuretano s/ tela, Aguilar 2007 

FIGURA 6 – Ulisses os deuses 
são contra, 1,50 x 2,00, resina de 
poliuretano s/ tela, Aguilar 2007.  

Série 1 – Ulisses (2007), José Roberto Aguilar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3 – Ulisses encontra o 
de um olho só, 1,50 x 2,00, 
resina de poliuretano s/ tela, 
Aguilar 2007. 

FIGURA 4 – O Gigante Polifemo, 
0,90 x 1,30, resina de poliuretano 
s/ tela, Aguilar 2007. 

FIGURA 5 – Ulisses encontra 
sereias, 1,50 x 2,00, resina de 
poliuretano s/ tela, Aguilar 2007.  

FIGURA 7 – Penélope e Ulisses, 
díptico (aprox. 1, 50 x 2,00), 
resina de poliuretano s/ tela, 
Aguilar 2007. 
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FIGURA 9 – Ulisses 
retorna a Ítaca, 2,00    
x 2,00, resina de 
poliuretano s/ tela, 
Aguilar 2007. 

FIGURA 10 – O 
cachorro de Ulisses, 
2,00 x 1,00, resina 
de poliuretano s/ 
tela, Aguilar 2007.  

FIGURA 11 – O segundo 
casamento de Ulisses e 
Penélope, 2,00 x 1,00, 
resina de poliuretano s/ 
tela, Aguilar 2007.  

FIGURA 12 – Vitória, 
2,00 x 1,00, resina de 
poliuretano s/ tela, 
Aguilar 2007. 

FIGURA 13 – Ulisses mata todos, 1,30 x 1,90, 
resina de poliuretano s/ tela, Aguilar 2007.  

FIGURA 14 – Ulisses encontra 
a paz, 2,00 x 2,00, resina de 
poliuretano s/ tela, Aguilar 
2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8 – O barco de Ulisses, 1,00 x 2,00, 
resina de poliuretano s/ tela, Aguilar 2007.  
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FIGURA 16 – Sem título, díptico (aprox. 1,30 x 
1,90), resina de poliuretano, Aguilar 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 15 – Sem título, díptico, (aprox. 1,30 x 
1,90), resina de poliuretano s/ tela, Aguilar 2007. 

FIGURA 17 – Sem título, díptico (aprox. 1,30 x 
1,90), resina de poliuretano s/ tela, Aguilar 2007. 

FIGURA 18 – Sem título, díptico (aprox. 1,30 x 
1,90), resina de poliuretano s/ tela, Aguilar 2007. 

FIGURA 19 – Sem título, díptico (aprox. 1,30 x 
1,90), resina de poliuretano s/ tela, Aguilar 2007.  

FIGURA 20 – Sem título, díptico (aprox. 1,30 x 
1,90), resina de poliuretano s/ tela, Aguilar 2007. 

 

FIGURA 21 – Sem título, díptico (aprox. 1,30 x 
1,90), resina de poliuretano s/ tela, Aguilar 2007. 

 

FIGURA 22 – Sem título, díptico (aprox. 1,30, 
1,90), resina de poliuretano s/ tela, Aguilar 2007. 

 

FIGURA 23 – Sem título, díptico (aprox. 1,30, 
1,90), resina de poliuretano s/ tela, Aguilar 2007. 
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FIGURA 25 – Nostos (2009), 1,40 x 1,95, 
acrílico, carvão, fragmento de plástico, 
ferragens, assemblagem, Lenir de 
Miranda. 

Série 2 – Meu nome é Ninguém (2009), Lenir de Miranda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 24 – Meu nome é 
Ninguém (2008), 1,50 x 1,50, 
acrílico s/ tela, carvão, arame, 
Lenir de Miranda.  

FIGURA 26 – Ninguém 
jogando com maribodelhas 
(2008), 1,45 x 1,36, acrílico, 
carvão, imagem emoldurada, 
fio de cobre, assemblagem, 
Lenir de Miranda. 
. 

FIGURA 27 – Ninguém chegando (2007), 1,20 x  
1,92, acrílico s/ emborrachado, Lenir de Miranda. 
. 

FIGURA 28 – Ninguém ouviu seu canto (2009), 
acrílico s/ emborrachado, carvão, barras de 
ferro, assemblagem, Lenir de Miranda. 
. 

FIGURA 29 – Sol Negro (2009), 1,38 x 2,00, 
acrílico, carvão s/ emborrachado, ferragens, 
Lenir de Miranda. 
. 
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FIGURA 30 – Relicário de cera e melancolia 
(2009), 1,38 x 1,97, acrílico, carvão, cera de 
abelha, peça de transformador, Lenir de 
Miranda. 
. 

FIGURA 31 – Por onde Ninguém andou (2005), 1,40 
x 2,15, acrílico, carvão, goma-laca s/ courvin, 
cordão, assemblagem, Lenir de Miranda. 
. 

FIGURA 32 – Quem vem lá? (2006), 1,42 x 
2,17, acrílico, goma-laca, carvão, pva, 
ferragens, arame, assemblagem, Lenir de 
Miranda. 
. 

FIGURA 33 – Ninguém perguntou se as sereias 
cantaram (2008), 4,5 x 13,5 x 8,0, estojo de 
cobre, cogumelos, crachá, fio de cobre, Lenir 
de Miranda. 
. 

FIGURA 34 – Passaporte de Ulisses (2002), 13,5 x 20,5, impressão off-set, 
colorido, 22 folhas, numerado, individualizado c/ colagens, Lenir de 
Miranda. 
.  
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Tendo em vista os objetivos dessa pesquisa, estruturamos a dissertação 

em três capítulos: 

NO CAPÍTULO I, inicialmente apresentamos os debates em torno do conceito 

de arte contemporânea como campo ampliado e da apropriação. Na segunda 

parte do capítulo apresentamos algumas questões fundamentais propostas pelas 

teorias clássicas da tradução poética, tais como: a intraduzibilidade do signo 

estético, a infidelidade ao original, a possibilidade de abertura a várias 

interpretações do signo estético, a condição de não representação a algo externo 

ao signo estético. 

NO CAPÍTULO II, focamos a obra Odisseia e sua importância para a cultura 

do Ocidente. Apresentamos sua estrutura, um resumo dos episódios narrados, 

destacando as características do personagem Ulisses. Por último, apresentamos 

algumas apropriações do personagem no contexto das artes visuais. 

NO CAPÍTULO III, analisamos as obras dos artistas José Roberto Aguilar e 

Lenir de Miranda, desenvolvendo nova discussão em torno da relação entre artes 

visuais e literatura. 

Concluímos que o processo de transcriação como campo ampliado é 

possível; entretanto, essa ideia se coaduna ao campo da arte como uma 

ampliação do conceito de apropriação, nas diversas transformações que se 

operaram no campo da arte, levando-se, pois, em consideração que não somente 

os materiais e as ações se modificaram, mas os sentidos que estas provocam 

também. Sendo assim, estes conceitos assim compreendidos são importantes 

para entendermos a relação entre as artes visuais e literatura e, como em um 

processo de tradução poética, as obras de José Roberto Aguilar e Lenir de 

Miranda operam dentro destes dois conceitos, ampliando sentidos e 

redimensionando o próprio personagem Ulisses. 
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CAPÍTULO I 

Arte contemporânea: apropriação e campo 
ampliado  

 

1.1.  Introdução 

 

No início do século XX, Marcel Duchamp operaria uma revolução na 

história da arte ao se apropriar de um objeto manufaturado, fruto da recente 

industrialização mundial, para transformá-lo em objeto artístico. Duchamp mudaria 

definitivamente o estatuto da arte e uma relação que tinha lugar no âmbito das 

artes plásticas mundiais: entre o sujeito e o objeto, entre a obra de arte e seu 

criador, entre a arte e o espectador. Ao deslocar a importância do objeto artístico 

para o ato de nomeá-lo como tal, Duchamp cindiria toda uma compreensão 

estética da obra de arte e lançaria as bases para o que se chamaria arte 

contemporânea. Não mais importava a “mão” do artista sobre a obra, mas o seu 

olhar, ou a possibilidade que ele tinha de manipular os signos culturais em seu 

contexto e, ainda, para além deles e de seus significados (CAUQUELIN, 2005,                

p. 89). 

A lógica anárquica de Duchamp tinha um endereço certo: o sistema da arte 

e seus atores, sua funcionalidade e sacralização, ou seja, seus valores canônicos, 

sua funcionalidade comercial, intelectual e filosófica. Segundo Ribenboim, 

[...] Duchamp põe em xeque o sistema então vigente, com o 
questionamento da produção, da autoria, do valor e do glamour 

que envolve a obra de arte. Transgride a arte retiniana com 
procedimentos que irão permear toda a produção contemporânea 
de arte: ironia e humor, paradoxos e trocadilhos, ambiguidades e 
sensualidade. (1999, p. 10) 
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É nesse processo de apropriação e ressignificação que as artes visuais se 

ampliam para além de suas convenções formais e estéticas, operando meios, 

materiais, signos, ranhuras e múltiplas possibilidades poéticas, e, nessas 

imbricações, nesses desdobramentos, ampliam também o campo de atuação e de 

proposição:6 

O termo apropriação é o ato ou efeito de tomar para si, 
apoderando-se integralmente ou de partes de uma obra, para 
construir uma outra. A apropriação não é um fato novo na História 
da Arte, mas o uso do termo surge na contemporaneidade, 
buscando a possibilidade de transitar entre o passado e o 
presente, funcionando como uma atualização das imagens de 
nossa memória histórico-cultural, e sua prática atribui às obras da 
história da arte uma maior complexidade aos discursos na arte 
contemporânea. [...] Mas não é só com as imagens da história da 
arte, do passado que funciona a ideia da apropriação; muitos 
artistas se apropriam também de imagens de outros artistas, 
imagens da publicidade, imagens do cotidiano, bem como da 
linguagem do cinema e ou da própria fotografia, na busca por 
reintegrar ou atribuir novo significado ou até mesmo colocar 
novamente em circulação aquelas imagens esquecidas ou 
abandonadas. (GAUNA & COSTA, 2009, pp. 136-137) 

Apropriar-se, na compreensão desses estudiosos, é um ato de 

apoderação. A partir dele, podemos tanto nos apropriar de um objeto – como é o 

caso duchampiano – quanto buscar elementos de uma obra ou sua totalidade na 

construção de uma outra obra. Essa operação recorrente na arte contemporânea 

se valerá de uma gama enorme de possibilidades de manipulação, isto e de 

imagens, objetos ou linguagens; evidentemente, sem esquecermos que, ao 

operar nesse sentido, sempre ressignificaremos o que já existe, ampliando ainda 

seus significados.  

Segundo Archer (2008), a ideia da apropriação também se enquadra na 

lógica do conceito de campo expandido ou ampliado, pensado primeiramente por 

Morris e depois aprofundado por Rosalind Krauss. Neste CAPÍTULO I, os conceitos 

de campo ampliado e de apropriação são fundamentais para a compreensão das 

relações entre ideias, objetos e, principalmente, entre linguagens.  

No que concerne ao conceito de campo ampliado: 

                                                
6
 Cf. Enciclopédia Itaú Cultural de Artes Visuais. Disponível em: <http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/ 

enciclopedia_ic/index.cfm>. 

http://www.itaucultural.org.br/%20aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm
http://www.itaucultural.org.br/%20aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm
http://www.itaucultural.org.br/%20aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm
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É em Rosalind Krauss que encontraremos a noção de “campo 
ampliado”, possibilitando diferentemente a prática do artista, 
localizada não mais, evidentemente, dentro da noção pré-
moderna dos “gêneros artísticos”, nem nas particularidades dos 
diversos meios empregados (e em suas possíveis misturas e 

hibridizações) para a realização do projeto plástico. (BASBAUM, 
2007, pp. 25) 

A noção de campo ampliado, desenvolvida por Rosalind Krauss no final da 

década de 1970, é um conceito fundamental para entendermos a multiplicidade 

de abordagens e tendências que permeiam as artes visuais nos dias de hoje, 

suas convenções e suas propostas de atuação. Não é possível mais pensar as 

artes plásticas nos moldes que o romantismo um dia pensou, pois a arte como um 

todo se modificou e ampliou seu campo de atuação, possibilitando a si própria 

uma maior inserção na sociedade e nas questões fundamentais da vida humana, 

parafraseando Krauss (1984).  

A arte passa a pertencer mais à vida, a incidir sobre ela, em uma relação 

mais constante e propositiva, e não mais como algo que se expressa no jogo 

entre observação e contemplação, entre espectador e obra, na autonomia da obra 

de arte sobre as outras coisas da vida; passa-se então a uma nova dimensão 

entre vida e arte fundidas numa relação de ação e reação em que uma e outra ora 

cooperam, ora se distanciam, criando tensões, convergências e divergências, a 

partir do que ambas confundem e dão ensejo ao que se perceberá como arte e 

vida ou vida e arte (ARCHER, 2007). 

Seria possível pensar as relações poéticas com outras linguagens a partir 

da ideia de apropriação e campo ampliado? É esta a ideia que pretendemos 

investigar neste capítulo e então estender a discussão, de maneira mais 

aprofundada, ao CAPÍTULO III, quando analisaremos as obras dos artistas José 

Roberto Aguilar e Lenir de Miranda selecionadas para esse estudo.  
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1.2. Marcel Duchamp: o ready-made  

 

O ready-made é o princípio norteador de toda a arte de Duchamp, a marca 

gravada no seio da arte moderna e que romperia com a ideologia do modernismo 

do início do século XX, lançando as bases para o que se convencionou chamar 

arte contemporânea. A avalanche de proposições antiestéticas, desestruturantes, 

dessacralizantes, com que Duchamp operaria seu ataque à instituição arte de 

dentro para fora e de fora para dentro, assim como em um efeito espiral, 

implodiria as estruturas do sistema com um arsenal de ações e operações que 

mudariam profundamente a relação da arte com o espectador e, principalmente, 

da arte com a sociedade de maneira geral, transformando essa relação e o modo 

como percebê-la para além da ideia de contemplação da pintura retiniana. 

Ao mudar de lugar um objeto comum e trazê-lo para dentro do espaço da 

arte, Duchamp transforma este mero objeto antiestético (urinol) em um objeto 

artístico (Fontaine) (FIGURA 357). Ele manipula a função original do objeto, 

modifica sua utilidade, transformando sua razão de ser, sua ontologia, a 

funcionalidade industrial do objeto em um sentido artístico e, ao mesmo tempo, 

desestruturando a função primeira do objeto. As ideias de original e autoria 

estavam sendo postas em xeque, e isso possibilitava o surgimento da grande 

questão sobre o que é arte, ou o que pode ser arte? Modificava-se, pois, todo o 

estatuto artístico de até então, em que preceitos e regras estavam estabelecidos 

sob princípios formais e estéticos, regras estas que obedeciam a princípios muito 

mais arraigados à ideia do artista como o autor, a partir da ação de suas mãos. 

Ao operar tal ruptura, Duchamp modifica o processo, transformando-o. A partir daí 

não era mais a execução ou construção de um objeto pelas mãos de um artista, 

seguindo um conjunto de fundamentos e regras, que possibilitariam a este objeto 

ser considerado artístico. Ao contrário, o ato de se apropriar de determinado 

objeto estava sendo transformado pelo ato de escolha. Duchamp estava muito 

mais interessado naquilo que poderia fazer o objeto ser arte do que no próprio 

objeto e suas características formais e estéticas.8  

                                                

7
 Fonte: KRAUSS, 2001. 

8
 Cf. RIBENBOIM, 1999.  
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Duchamp opera dentro da linguagem, dentro da cultura, redimensionando o 

papel da arte e, principalmente, o próprio papel do artista. Opera de dentro para 

fora quando modifica o status quo da arte, ao arremeter o juízo do gosto, para 

além das convenções estéticas, pois modifica as possibilidades de categorização 

do objeto artístico ou daquele que poderia ser nomeado como tal, transformando, 

assim, a arte e a maneira de compreendê-la.  

É nesse território de embates e paradoxos conceituais que as operações 

da produção da arte contemporânea, com início nos anos 60, que, enfim, o modus 

operandi duchampiano contaminaria a arte mundial e também os artistas 

brasileiros aliados a essas práticas pós-modernas de apropriação e 

ressiginificação artística, estética e, principalmente, cultural.  

Ainda que as obras de alguns artistas contemporâneos não estejam 

diretamente influenciadas ou contaminadas pelas operações antiestéticas 

duchampianas, de alguma maneira sua influência pode ser sentida e percebida 

nas poéticas de artistas que aparentemente não se coadunam com suas 

operações. Podemos perceber que o repertório duchampiano de estratégias, 

processos e manipulações atingiu e atinge a arte contemporânea por completo. 

Artistas que estiveram e estão ligados às mais diversas categorias artísticas têm, 

de alguma maneira, sua poética influenciada por Duchamp (RIBENBOIM, 1999). 

FIGURA 35 – Fonte (1917). Porcelana, 61 cm (original 
perdido). Sidney Janis Colection, Nova York. 
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É pensando dessa forma que procuraremos entender como o legado 

duchampiano influenciou tais artistas, principalmente no que tange à apropriação 

– não só de objetos, mas também de ideias, conceitos e intercâmbio de 

elementos de uma linguagem a outra, de um universo poético a outro.  

Se existe um campo ampliado de possibilidades para a arte no mundo 

contemporâneo, de alguma maneira isso se deve, em muito, ao processo 

desencadeado por Marcel Duchamp no início do século XX. 

A mudança de paradigma do formalismo estético para o campo do conceito 

e do debate cultural motiva-nos a pensar que o caminho foi aberto para que 

artistas pudessem, em um mundo cada vez mais complexo e multifacetado, 

operar suas tensões e ampliar suas possibilidades poéticas para além das 

questões meramente estéticas e formais. Mesmo que estas últimas ainda 

estivessem na ordem do dia, elas não consistiam no único mecanismo e na fonte 

motora das ações e estratégias da arte.  

As contaminações se fazem presentes o tempo inteiro em possibilidades e 

fazeres diversos e múltiplos, nos quais cada vez mais a ideia de pureza ou 

hierarquia de linguagens é abandonada em favor de um conceito de arte que não 

mais se restringe àquelas tradicionalmente conhecidas: artes plásticas, literatura, 

música, dança etc. Cada vez mais, as fronteiras estão porosas e flexíveis, 

incorporando novas tecnologias, outros meios surgidos nos séculos XX e XXI 

(BASBAUM, 2007, p. 23-41). 

 

 

1.3.  Campo ampliado (ou expandido): múltiplas operações na   

arte contemporânea 

 

1.3.1.  Os objetos e seus materiais: anos 60, Pop Art e 

minimalismo  

[…] não parece haver mais nenhum material particular que 
desfrute do privilégio de ser imediatamente reconhecível como 
material da arte: a arte recente tem utilizado não apenas tinta, 
metal e pedra, mas também ar, luz, som, palavras, pessoas, 
comida e muitas outras coisas. Hoje existem poucas técnicas e 
métodos de trabalho, se é que existem, que podem garantir ao 
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objeto acabado a sua aceitação como arte. […] pouco se pode 
fazer para impedir que mesmo o resultado das atividades mais 
mundanas seja erroneamente compreendidas como arte. […] ao 
lado dos artistas tradicionais há aqueles que utilizam fotografia e 
vídeo, e outros que se engajam em atividades tão variadas como 
caminhadas, apertos de mão ou o cultivo de plantas. (ARCHER, 
2008, p. 9) 

A partir das afirmações de Archer (2008), parece não existir mais limite 

para o que pode ser utilizado como material na arte. Não é mais possível 

afirmarmos, com segurança e propriedade, se este ou aquele material é o 

apropriado ou ideal para a confecção do objeto artístico. Há muito tempo que 

artistas vêm utilizando os mais diversificados, heterogêneos e estranhos materiais 

para essa tarefa. As fronteiras e os limites que separavam ações cotidianas de 

atividades artísticas de há muito se dissiparam, e o lugar da arte hoje não pode 

ser mais pensado nos moldes tradicionais. Aquele artista do romantismo, ou até 

mesmo do modernismo, não define nem explica mais o que esta atividade é e 

quem pode ser nomeado como artista. Do mesmo modo que artistas ainda 

exploram técnicas e processos convencionais, outros buscam romper limites e 

redimensionam o papel do artista e de sua própria atividade.  

O diálogo que se estabelece proporciona uma melhor interpretação das 

relações e conexões que surgem entre as mesmas, e é justamente um novo crivo 

avaliativo da relação entre arte e vida cotidiana que vai nos proporcionar essa 

visão renovada e a capacidade de percepção. 

Dentre todas as consequências dessa mudança de direção e paradigma 

artístico, uma que nos parece evidente – na medida em que permite a ampliação 

de nosso entendimento quanto ao que está sendo proposto por artistas da arte 

contemporânea – é que:  

[…] o significado de uma obra de arte não estava 
necessariamente contido nela, mas às vezes emergia do contexto 
em que ela existia. Tal contexto era tanto social e político quanto 
formal […]. (ARCHER, 2008, p. 10)   

O interesse do artista por questões mais amplas e uma necessidade de 

opinar e criticar seu entorno, dialogando com a sociedade e a arte, buscam 
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interferir nas questões pertinentes das mesmas e modificarão a própria visão 

destas; assim, o artista contemporâneo lançará mão de um arsenal de 

possibilidades e propostas poéticas para que o diálogo e/ou a ação sejam 

realizados. 

Desde o final da década de 1950 – com os estadudinenses Jasper Johns 

(1930-), Rauschenberg (1925-2008) e os neorrealistas franceses –, as artes 

plásticas vêm sendo também permeadas por diversas categorias artísticas que 

escapam à dicotomia clássica dos meios artísticos: pintura e escultura. Já houve, 

entretanto, um tempo em que essas categorias eram postas em xeque quanto à 

sua validade, como referencial primeiro de meios e processos da arte. A 

sublevação nos estatutos da arte tradicional iniciou-se no século XX com os 

próprios cubistas e suas colagens, as performances dos futuristas e algumas 

ações dos dadaístas. Mas, embora algumas questões fundamentais da arte 

modernista e da tradição estivessem sendo colocadas em xeque, ainda se via 

uma força argumentativa, inclusive de alguns críticos, tais como Greenberg 

(1997), que defendiam os cânones da forma e da estética como únicos 

fundamentos possíveis para o escopo das artes plásticas: 

No início dos anos 60 ainda era possível pensar nas obras de arte 
como pertencentes a uma de duas amplas categorias: a pintura e 
a escultura. As colagens cubistas e outras, a performance futurista 
e os eventos dadaístas já haviam começado a desafiar este 
singelo "duopólio", e a fotografia reivindicava, cada vez mais, seu 
reconhecimento como expressão artística. No entanto, ainda 
persistia a noção do esforço criativo humano que gostaríamos de 
chamar de pintura e escultura. Depois de 1960, houve uma 
decomposição das certezas quanto a este sistema de 
classificação. Sem dúvida, alguns artistas ainda pintam e outros 
fazem a que a tradição se referiria como escultura, mas estas 
práticas agora ocorrem num espectro muito mais amplo de 
atividades. (ARCHER, 2008, p. 1) 

Em Fool’s House (1962), uma assemblagem de Jasper Johns               

(FIGURA 36) 9, podemos perceber a síntese de alguns argumentos de Archer 

(2008) quanto às ideias-chave que ele menciona. A obra sugere que estamos 

diante de um conjunto de objetos pertencentes ao cotidiano de uma casa e, ao 

                                                
9
 Fonte: Tassinari, 2001. 
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mesmo tempo, nos possibilita outra interpretação desses objetos ao inseri-los em 

conjunto num outro espaço, que é o da arte contemporânea. Por mais que estes 

elementos ganhem outro sentido, eles ainda assim mantêm seu vínculo com o 

seu lugar de origem, que ainda é forte, segundo afirma Archer (2008). A 

identificação desses objetos com o mundo comum e a apropriação destes deixam 

um leque grande em alternativas de materiais e técnicas, até então não 

associados com o fazer artístico. É neste espaço que as coisas se organizam 

mediante uma lógica própria da arte contemporânea:   

Existem duas ideias-chave amalgamadas à palavra assemblagem. 

A primeira é a de que, por mais que a união de certas imagens e 
objetos possa produzir arte, tais imagens e objetos jamais perdem 
totalmente sua identificação com o mundo comum, cotidiano, de 
onde foram tirados. A segunda é a de que essa conexão com o 
cotidiano […] deixa o caminho livre para o uso de uma vasta gama 
de materiais e técnicas até agora não associados com o fazer 
artístico. (ARCHER, 2008, pp. 3-4) 



38 
 

 

 

 

 

A ideia de assemblagem surge em nossa discussão na medida em que é 

uma das estratégias e ações plásticas muito utilizadas pelos dadaístas nos anos 

20 e, posteriormente, por seus herdeiros diretos nos anos 50: Jasper Johns e 

Rauschenberg. Ainda na década de 1980, alguns artistas estiveram ligados à 

corrente neoexpressionista naquilo que se convencionou denominar, de volta à 

pintura, a Transvanguarda Internacional.10 As tendências formais/estéticas e 

conceituais dos artistas ligados a esta corrente podem ser encontradas, por 

                                                
10

 O termo transvanguarda entra no vocabulário artístico com o livro A Transvanguarda Italiana (1980), de 
Achille Bonito Oliva. Designava uma tendência da arte italiana representada por Francesco Clemente, Mimmo 
Palladino, Enzo Cucchi, Sandro Chia e Nicola de Maria. A nova orientação deve ser lida no interior do 
chamado neoexpressionismo internacional dos anos 1970, sobretudo em suas faces alemã e norte-
americana. Para mais detalhes, cf. Enciclopédia Itaú Cultural de Artes Visuais. Disponível em: 
<http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm>.   

FIGURA 36 – Fool’s House (1962). Óleo 
sobre tela com objetos, 183 cm x 91 cm. 
Col. particular. 

 
 

http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm
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exemplo, impressas na obra de Lenir de Miranda, uma das artistas estudadas 

nessa pesquisa. 

Para entendermos o que Krauss (1977) denomina campo expandido, 

precisamos contextualizar, ainda que sucintamente, o período da arte 

contemporânea anterior ao minimalismo e as operações que, posteriormente, 

surgiram impulsionados pelo par Pop Art e Minimalismo. Para compreendermos 

este último, precisamos, de alguma forma, descrever algumas questões 

apresentadas pela Pop Art, pelos neorrealistas franceses etc. Ou seja: a questão 

do material artístico, ou melhor, da matéria que se utiliza para a confecção do 

objeto artístico, bem como a do espaço e do objeto artístico, suas implicações 

relacionais, seus desdobramentos estéticos ou antiestéticos etc. e a relação com 

o entorno cultural e sua inserção nesse lugar. 

O ideário conceitual dos artistas da Pop Art era, como afirma Archer 

(2008), dependente das “técnicas da cultura visual de massa”.11 Apartados das 

questões do expressionismo abstrato, vinculadas à estética da pintura retiniana, 

estes artistas puderam experimentar algumas das possibilidades plásticas e 

conceituais que esse projeto podia oferecer: a questão era confrontar o universo 

da cultura pop/industrial que se desenvolvera no cenário norte-americano e 

mundial e, a partir dela, criar as tensões entre o objeto, a arte, o mercado e, 

principalmente, a cultura, numa relação não de contestação, mas de afirmação.  

O crítico de arte francês Pierre Restany via a Pop Art não como 

antagonista dos neorrealistas franceses, entretanto, compreendia o Neo-realismo 

como uma reposta à Pop Art estadudinense, ou como a versão europeia, as 

intervenções da realidade urbana, a natureza moderna, na arte. E todas as 

estratégias e processos perpetrados pelos artistas ligados ou não à Pop Art foram 

compreendidos como colaboradores deste novo cenário cultural que se 

apresentava: “terão desempenhado um papel capital na procura de uma 

expressão cada vez mais integrada na organicidade do fenômeno social” 

(RESTANY, 1979, p. 134).12 

                                                

11
 Segundo Archer (2008), estas seriam as técnicas de reprodução gráfica em grande escala, utilizadas, por 

exemplo, pela história em quadrinhos por Lichtenstein ou Andy Warhol em suas serigrafias. 

12
 Ler as considerações de Archer (2008, p. 24) a respeito da relação entre política e ideologia na tomada de 

posição frente ao domínio que os Estados Unidos passavam a exercer no cenário da arte mundial. 
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A Pop Art estadudinense e o neorrealismo francês13 seriam os primeiros 

sinais concretos de que a arte passaria por um processo de redefinição em suas 

questões fundamentais: suas práticas e seus contextos. Essa redefinição quanto 

aos processos e suas intenções marcaria o confronto deste novo estado de 

coisas com os limites tradicionais da arte e seu campo de atuação e abriria o 

caminho para as novas proposições do campo da arte. 

Acerca do minimalismo, tanto Krauss (2001) quanto Archer (2008) tecem 

considerável e significativa análise sobre o objeto minimalista por excelência e 

sua operação dentro do espaço: a objetividade da escultura minimalista e sua 

inserção no espaço real; ainda sobre seu caráter específico de objeto e sua 

relação fenomenológica com o entorno. Eis o que nos interessa – justamente esta 

característica objetiva do objeto, algo em si mesmo e nada além dele, a coisa 

vista na sua materialidade, na sua objetividade corpórea; nada de subjetividade 

ou significados intrínsecos; apenas o objeto em sua fisicalidade mínima. 

Para entendermos esta ideia de fisicalidade mínima, a afirmação de Archer 

acerca do que Morris escreve sobre a obra de arte nos parece interessante: 

De um modo que parece aparentado com a ênfase de Judd sobre 
a obra de arte como “uma coisa só”, “uma coisa inteira”, Morris, 
em “Notas sobre escultura”, propõe uma obra de escultura como 
um objeto gestáltico. Ou seja, uma forma simples cujo formato 
total pode ser imediatamente apreendido pelo observador. Uma 
consequência de tal simplicidade da forma é que, uma vez 
reconhecida, “toda a informação sobre ela, como Gestalt, se 

exaure”. [...] Caminhar em torno e por entre as partes separadas 
desta escultura permite ao indivíduo vivenciar o espaço da galeria, 
o próprio corpo e o dos outros como uma realidade fraturada e 
disjuntiva. (ARCHER, 2008, pp. 56-57) 

O que Archer (2008) parece nos dizer é que esta informação imediata da 

obra, em sua fisicalidade simples e mínima, seria a condição necessária para 

vivenciá-la e compreendê-la, e nada mais além desta experiência seriam 

                                                
13

 “O novo realismo, oficialmente criado na França em 1960, levanta questões que também preocupam a arte 
pop inglesa e norte-americana. [...] Os novos realistas reclamam a criação de uma nova expressividade, à 
altura de uma outra realidade sociocultural, caracterizada pela hegemonia norte-americana no pós-guerra, 
pela máquina, pelas culturas de massa e informação, pela publicidade, pelos avanços tecnológicos que 
modificam o ambiente mais prosaico da vida cotidiana com os novos eletrodomésticos e, politicamente, pela 
realidade da guerra fria.” Extraído da Enciclopédia Itaú Cultural de Artes Visuais. Disponível em: 
<http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm>. 

http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm
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condições para esta relação entre a obra e o observador. Em Caminhos da 

escultura moderna, Krauss desenvolve interessante abordagem acerca dessa 

possibilidade do objeto minimalista: 

A noção de coordenadas axiomáticas, que nos permite conceber a 
nós mesmos como capazes de reconstituir o objeto, a partir de 
tudo à sua volta, sem levarmos em conta nossa posição particular, 
ou a do objeto, é uma noção que pretende esquecer que o 
significado surge tão-somente desta posição e desta perspectiva; 

e que não se tem o conhecimento dessas coisas de antemão. 
(2001, p. 286) 

Para esta autora, a concepção idealista desse objeto (escultura) passa “de 

sua relação com o contexto do observador como uma ferramenta para destruir, 

investigar e reconstruir” (KRAUSS, 2001, p. 289), ou seja, uma forma de expandir 

o entendimento do que seja o objeto escultural e sua relação no campo ampliado. 

Krauss tem uma preocupação clara com a questão da nomenclatura do objeto 

escultórico de vertente minimalista.   

Para uma compreensão mais minuciosa acerca do objeto minimalista e de 

suas implicações no campo ampliado, façamos ainda referência a Krauss e a 

suas formulações em Caminhos da escultura moderna. Pensar a escultura ou o 

objeto escultórico passa, então, a sugerir questões muito mais tencionadas em 

sua relação com o espaço e, por conseguinte, com o observador, ou até mesmo 

com o princípio de negatividade,14 sua ausência de significado, seu aparente 

vazio interno, sua exterioridade latente. O objeto abandona suas prerrogativas 

internas ou sua relação com o significado preexistente, sua possível interioridade 

subjetiva, para se relacionar com o espaço e com o mundo que o circunda 

(FIGURAS 3715e 3816).  

 

 

 

                                                

14
 Cf. Krauss (1984). 

15
 Fonte: Tate Collection. Disponível em: <http://www.tate.org.uk/servlet/ViewWork?cgroupid=999999961& 

workid=10317&searchid=13697&tabview=image>. 
16

 Fonte: Tate Collection. Disponível em: <http://www.tate.org.uk/servlet/ViewWork?workid=508>. 

http://www.tate.org.uk/servlet/ViewWork?cgroupid=999999961&workid=%2010317&searchid=13697&tabview=image
http://www.tate.org.uk/servlet/ViewWork?cgroupid=999999961&workid=%2010317&searchid=13697&tabview=image
http://www.tate.org.uk/servlet/ViewWork?cgroupid=999999961&workid=%2010317&searchid=13697&tabview=image


42 
 

 

 

 

 

 
 

 

FIGURA 37 – Sem título [Mirrored boxes] (1965), Robert Morris. 

FIGURA 38  – Equivalent VIII (1966), Carl André. 
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Segundo Krauss, não existia nenhum vínculo subjetivo do objeto 

minimalista com seu aspecto formal, nenhum conteúdo preexistente, nada que 

pudesse garantir uma ideia de significado latente, “[...] ordens desprovidas quer 

de pontos focais logicamente determinados, quer de limites externos ditados 

internamente” (1984, p. 300). A lógica determinante da proposta minimalista é a 

de que o significado, assim como foi pensado por Duchamp, encontra-se muito 

mais ligado a um ato de escolha do que propriamente de criação (FARIAS, 1999, 

p. 44).   

Tratava-se de uma qualidade característica que o objeto artístico adquiria 

colocando-o em condições de dialogar com a vida, pois, ao se misturarem arte, 

sociedade e vida em um mesmo campo de ações e reflexões, criava-se uma 

tensão criativa entre as mesmas: 

[...] uma situação engenhada que originava uma reflexão sobre as 

qualidades do instante. [...] qualquer significado que essa espécie 
de arte tivesse dependia da experiência da pessoa que a via. Tal 
significado era contingente, um aspecto do fluxo da vida cotidiana. 
(ARCHER, 2008, p. 58) 

Mais do que reflexão, proporcionavam-se ampliação das fronteiras e 

distensão entre os diferentes meios e materiais empregados. A abertura para um 

campo maior e diversificado ficava evidente, em que aquelas “fronteiras que se 

tornavam nebulosas dentro da arte [...] estavam, [...] se não desaparecendo por 

completo, pelo menos tornando-se totalmente penetráveis” (ARCHER, 2008,             

pp. 58-59). Ou, como afirmaria Morris, em um “campo complexo e expandido” 

(apud ARCHER, 2008, p. 58).  

 

 

1.4. Considerações sobre o campo ampliado: Rosalind Krauss 

 

Podemos dizer que existiram dois aspectos fundamentais que foram fato e 

consequência dessa situação: primeiro, o afrouxamento e desmantelamento das 

fronteiras entre as categorias artísticas, o crescente uso das novas tecnologias 

por conta da facilidade de acesso e uma maior disponibilidade destes meios 



44 
 

tecnológicos apontaram em direção ao que se considera o campo ampliado da 

arte contemporânea, cujas “raízes estão no minimalismo e nas várias 

ramificações do Pop e do novo realismo” (ARCHER, 2008, p. 61). 

Em “A escultura no campo expandido” (1979),17 em que formula a tese de 

campo ampliado, Krauss detecta um problema acerca da utilização da categoria 

escultura para toda e qualquer experiência diversificada e múltipla que a arte 

ganharia naquele período. Uma questão que estaria ligada à ideia defendida por 

críticos e historiadores de que pouca coisa havia mudado e de que toda a 

profusão diversificada de experiências poderia ser classificada em uma mesma 

categoria, sendo utilizados os mesmos parâmetros de análise e crítica. Essa 

categoria, segundo Krauss (1984), “ao ser forçada a abranger campo tão 

heterogêneo, correria perigo de entrar em colapso”. 

Fazia-se necessária uma compreensão, primeiro acerca do problema da 

escultura, de sua definição como categoria, e, em segundo lugar, de seu papel 

agora no campo ampliado, sua lógica interna, seu papel como representação, a 

transição modernista e os novos meios e conceitos empregados pela poética 

minimalista e tudo aquilo que, posteriormente, fora conhecido além destes 

problemas, na experimentação cada vez mais radical da pura negatividade: 

[...] a escultura estava na categoria de terra-de-ninguém: era tudo 
aquilo que estava sobre ou em frente a um prédio que não era 
prédio, ou estava na paisagem que não era paisagem. (KRAUSS, 
1984, p. 132) 

Exemplos dessa dupla negatividade podem ser percebidos na obra de 

Morris – Sem título (Mirrored Boxes), de 1965 (FIGURA 37), que, segundo Krauss, 

constituía-se de 

[...] caixas cujas formas diferem do cenário onde se encontram 
somente porque, apesar da impressão visual de continuidade com 
relação à grama e às árvores, não fazem parte da paisagem. 
Neste sentido, a escultura assumiu sua total condição de lógica 
inversa para se tornar pura negatividade, ou seja, a combinação 

                                                

17
 Originalmente publicado na revista October, n. 8, primavera de 1979, sob o título original “Sculpture in the 

Expanded Field”. A reedição da tradução deste texto foi publicada na revista Gávea (Revista do Curso de 
Especialização em História da Arte e Arquitetura no Brasil), n. 1, PUC-Rio, 1984.  
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de exclusões. Poder-se-ia dizer que a escultura deixou de ser algo 
positivo para se transformar na categoria resultante da soma da 
não-paisagem com a não arquitetura. (1984, p. 133) 

A noção que perpassa todo o debate que Krauss (1984) levanta converge 

para duas assertivas fundamentais: primeiro, estamos diante de um problema que 

já abandonara as prerrogativas relacionadas ao campo estético do modernismo, 

ou seja, estaríamos em um campo pós-moderno, e tanto mais diante desta 

relação muito mais cultural e menos historicista, no sentido do que era entendida 

como preceito histórico à época. Segundo, pensar a escultura como algo para 

além das convenções “pós-renascentistas”, bem como entender o processo 

daquilo que agora não poderia ser convencionado como um campo restrito à 

categoria de escultura, nos permite divisar que o termo campo ampliado gera uma 

compreensão muito mais abrangente e nos faz entender as reais significações e 

implicações que estas questões teriam e têm na arte contemporânea (1984,        

pp. 134-135). 

O campo ampliado, então, 

[...] estabelece tanto um conjunto ampliado, porém finito, de 
posições relacionadas para determinado artista ocupar e explorar, 
como uma organização de trabalho que não é ditada pelas 
condições de determinado meio de expressão. Fica óbvio, a partir 
da estrutura acima exposta, que a lógica do espaço da práxis pós-
modernista já não é organizada em torno da definição de um 
determinado meio de expressão, tomando-se por base o material 
ou a percepção deste material, mas sim através do universo de 
termos sentidos como estando em oposição no âmbito cultural (o 
espaço pós-modernista da pintura envolveria, obviamente, uma 
expansão similar em torno de um conjunto diferente de termos do 
binômio arquitetura/paisagem – um conjunto que provavelmente 
faria oposição ao binômio unicidade/reprodutibilidade). (KRAUSS, 
1984, p. 136) 

Como exemplo destas questões levantadas por Krauss (1984), 

apresentaremos algumas das obras que a autora utiliza para desenvolver sua 

tese. São obras de artistas que estiveram ligados inicialmente à land art e, 

posteriormente, à performance e vídeo-arte. São exemplos dessas construções, 

nas quais é possível perceber o duplo negativo que estas obras tridimensionais 
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FIGURA 39  – Spiral Jetty / Dique em espiral (1968), Robert Smithson.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

em: <http://www. robertsmithson.com/earthworks/spiral_jetty.htm>. 

apresentariam no campo ampliado. As obras Spiral Jetty (Dique em espiral, 1970, 

FIGURA 39),18 de Robert Smithson; Double Negative (Duplo negativo, 1969, 

FIGURA 40),19 de Michael Heizer; Timeline (Linha do tempo, 1968, FIGURA 41),20 de 

Dennis Oppenheim; Running Fence (Cerca contínua, 1972-1976, FIGURA 42),21 de 

Christo e Jeanne-Claude. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
18

 Disponível em: <http://www. robertsmithson.com/earthworks/spiral_jetty.htm>. 
19

 Disponível em: http://doublenegative.tarasen.net/double_negative.html. 
20

 Disponível em: <http://radical art.info/nothing/monochrome/1D/index.html>. 
21

 Disponível em: <http://www.christo jeanneclaude.net/rf.shtml>. 

http://www.christojeanneclaude.net/rf.shtml
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FIGURA 40 – Double Negative / Duplo negativo (1969), Michael Heizer. 

FIGURA 41 – Timeline / Linha do tempo (1968), Dennis Oppenheim. 
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É justamente essa ambivalência propositiva que permeia o ato destes 

artistas, diversificando os meios, propostas e práticas que levariam à ruptura 

promulgada por Krauss e que possibilitariam aquilo mesmo que ela enunciou:  

Com relação à prática individual, é fácil perceber que muitos dos 
artistas em questão se viram ocupando, sucessivamente, 
diferentes lugares dentro do campo ampliado. (1984, p. 136) 

O campo ampliado seria, nessa concepção, um lugar determinado, mas 

com uma gama maior de possibilidades, que se posicionava entre o fazer e o 

meio de realização deste mesmo fazer. De acordo com Krauss,  

Isto porque, no pós-modernismo, a práxis não é definida em 
relação a um determinado meio de expressão – escultura – mas 
sim em relação a operações lógicas dentro de um conjunto de 
termos culturais para o qual vários meios – fotografia, livros, linhas 
em parede, espelhos ou escultura propriamente dita – possam ser 
usados. (1984, p.136) 

FIGURA 42 – Running Fence / Cerca contínua (1972-
1976), Christo e Jeanne-Claude.  
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Assim, o campo passa a se estruturar e a realizar suas possibilidades a 

partir dos entrecruzamentos e da movimentação não só dos artistas por ele, mas, 

sobretudo, tanto dos meios empregados quanto das propostas poéticas que estes 

utilizavam para se expressar. O caminho fora aberto para que uma infinidade de 

possibilidades fosse pensada e realizada para além das convenções formais e 

estéticas do modernismo, e não tão-somente do modernismo, mas principalmente 

da arte tradicional pós-renascentista. É sobre este alicerce conceitual que 

queremos fincar nossa ideia de campo ampliado, como um lugar da possibilidade 

da relação entre artes visuais e literatura, não como um caminho da tradução, 

como é comumente visto pelo campo da literatura comparada, mas sem deixar de 

considerar as questões que tal campo propõe. A ideia é ampliar sua abordagem 

para uma compreensão dentro de parâmetros poéticos e criativos na arte 

contemporânea.  

É o âmbito cultural que irá determinar e realizar a ponte para o processo de 

construção do objeto artístico dentro do campo ampliado; não é mais o meio de 

expressão que estabelece, conforme afirma Krauss (1984), a organização do 

trabalho e as relações possíveis dentro desse espaço e as posições que 

determinado artista ocuparia e exploraria. É assim que veremos florescerem as 

propostas da arte conceitual, do grupo Art and Language, da land art, body art, 

performance, vídeo-arte etc.22 Propostas, aliás, das mais diversificadas 

tendências, dos mais variados meios de expressão e materiais iriam pulular, após 

essas radicalidades do espaço, da matéria, dos materiais, dos suportes, dos 

meios de expressão e da posição que o artista ocuparia neste âmbito cultural.23 

Para finalizar, a partir dos conceitos de apropriação e campo ampliado, 

apresentamos algumas possíveis relações entre as artes plásticas e a literatura. 

Com isso intencionamos trazer a debate algumas questões levantadas sobre essa 

relação a partir da Literatura Comparada e, também, daquilo que se estabeleceu 

como campo conceitual no estudo da relação entre linguagens artísticas: a 

tradução intersemiótica. Lembrando que não utilizamos o método de análise da 

                                                

22
 Joseph Kosuth (1945-, arte conceitual), Robert Smithson (1938-1973, land art), Gina Pane (1939-1990, 

body art), Marina Abramovic (1946-, body art), Joseph Beuys (1921-1986, performance, instalações etc.), Vito 
Acconci (1940-, vídeo-arte e performance) são alguns artistas que exemplificam esses movimentos artísticos. 

23
 Cf. capítulo 3 (“Ideologia, identidade e diferença”), capítulo 4 (“Pós-modernismos”), de Archer (2008). 
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tradução intersemiótica como mecanismo de leitura ou estudo das imagens, mas 

aproveitamos alguns conceitos por ela levantados. Tentaremos estabelecer 

ligações que possam nos instrumentalizar teoricamente a respeito da ideia do 

campo ampliado como um local da apropriação e de experiências multi, um 

espaço para diversas manobras criativas e passíveis de imbricações entre 

diferentes linguagens.  

  

1.5.  Artes visuais e literatura: uma possibilidade de apropriação  

no campo ampliado 

A limitação da arte aos caracteres de um sentido leva ao risco de 
se perder a sugestiva importância dos outros sentidos. (PLAZA, 
1987, p. 11)   

Inicia-se com Jakobson (2007) a discussão sobre a tradução, suas 

discriminações e definições. Foi ele quem primeiro cunhou os termos sobre “os 

tipos possíveis de tradução: a interlingual, a intralingual e a intersemiótica” 

(PLAZA, 1987, p. 11). No que importa à nossa pesquisa, ficaremos com a 

definição de tradução intersemiótica de Plaza, em Tradução intersemiótica (1987). 

Este tipo de tradução, ou transposição, nos fornecerá alguns conceitos 

valiosos que balizarão os processos estabelecidos na relação entre arte e 

literatura dentro do campo ampliado da arte contemporânea, pensando a questão 

da tradução como um tipo de apropriação. Tratar-se-á de pensar a apropriação de 

um signo literário para um signo visual ou plástico como uma possibilidade de 

tradução, levando-se em conta questões relativas à intraduzibilidade do signo 

estético, ao caráter ou à qualidade deste, sendo esta uma das questões que 

impossibilitam sua tradução e remetem à tradução de um signo estético possível 

através de sua recriação, de sua transcodificação criativa (PLAZA, 1987 p. 26).  

Plaza discorre sobre a operação tradutora que se realiza criativamente e 

não obedece às regras da fidelidade, pois esta criaria sua própria verdade, sua 

própria relação com o tempo ou, segundo o autor, com o lugar-tempo de todas as 
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movimentações, as transformações das estruturas e dos eventos (1987, p. 1). 

Para ele, é possível pensar a “tradução [...] como leitura, como metacriação, [...] 

como diálogo de signos, [...] como pensamento em signos, como trânsito de 

sentidos, como transcriação de formas” (1987, p. 14). 

 Observemos estes conceitos e seus sentidos: a partir da leitura, dentro do 

significado da palavra temos como decodificar determinado grupo de signos 

reunidos com o intuito de transmitir conhecimento ou mensagem, ou seja, 

pensando assim, o sentido que esta palavra apresenta seria a forma através da 

qual operamos a tradução para obtermos certo conhecimento ou decifrarmos uma 

mensagem; por outro lado, a ideia de metacriação nos levaria a pensar a tradução 

como uma forma, uma metaforma de criação, uma maneira de recriarmos uma 

linguagem em outra, trânsito de sentidos. Trata-se justamente da possibilidade, a 

partir da tradução, de operarmos sentidos expressos em uma língua ou linguagem 

para linguagens diferenciadas, como, por exemplo, literatura e fotografia ou 

pintura e fotografia etc. No tocante à transcriação de formas, seria a possibilidade 

de transcriar de uma forma, de uma estrutura para outra completamente distinta.  

 

 

1.6. Considerações acerca do signo estético segundo Julio Plaza 

 

O signo estético, por suas características e qualidades materiais, é aquele, 

segundo Plaza, sem poder de representação. As mesmas qualidades materiais, 

que fazem dele um signo estético, “apenas apresentam-se a si mesmas.” (1987, 

p. 23). Podemos inferir que esta característica do signo estético, de não 

representação, de não reportar-se a outra coisa que estaria fora do signo, é, em 

síntese, o fundamento do signo estético, ou seja, sua capacidade de se realizar 

como signo: “A linguagem, que acentua seus caracteres materiais, distrai-se da 

incompletude do signo e dos significados fechados para tornar-se completa e 

aberta à interpretação” (PLAZA, 1987, p. 23). 

É baseado em suas características concretas que o signo estético irá 

realizar sua plenitude, sua capacidade de interpretação. E é justamente esta 

capacidade de abertura – suas qualidades físicas ou materiais – que constitui seu 

poder de realização como signo. Como afirma Plaza: 
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Ora, sendo o ícone um signo sem poder de representação, as 
qualidades materiais de seu Objeto Imediato não se reportam a 

algo que está fora do signo, mas apenas apresentam-se a si 
mesmas. (1987, p. 23) 

Não há uma potencial capacidade de o signo se relacionar com algo fora 

dele. Na realidade, o signo estético se relaciona com ele mesmo; seu diálogo é 

permanentemente traçado a partir de suas qualidades intrínsecas. Por isso, não 

há uma proximidade entre signo e objeto; é possível, por exemplo, que o próprio 

objeto seja o signo. A sua comunicação ou capacidade de produzir conhecimento 

é apenas uma possibilidade de compreensão. Como conclui Plaza, 

Se o signo estético oblitera a referência a um objeto fora dele, 
então ele constrói esse objeto a partir de suas qualidades 
materiais como signo, pois ele foge à representação, uma vez que 
esta função representativa não está na qualidade material, mas na 
relação de um signo com um pensamento. (1987, p. 24) 

Ou seja: o signo estético não cria nenhuma referência com algo fora dele, 

fugindo à representação. Toda a relação que o signo constrói é com suas 

qualidades materiais, é com sua qualidade como signo, não criando, pois, 

nenhuma identificação representativa para além dele mesmo. Sua condição 

material, suas características de apresentação é que irão produzir sentimentos ou 

um sentido ou comunicar analogicamente com algo que exista na mente:   

O que caracteriza o signo estético, portanto, é a proeminência ao 
tratamento das qualidades materiais do signo, procurando extrair 
daí sua função apresentativa de quase-signo, isto é, aquele que 
oscila entre ser signo e fenômeno. (PLAZA, 1987, p. 24) 

Por não se apresentar totalmente como um signo, ou como um quase-

signo, o signo estético tende a se caracterizar e atuar, funcionando, 

preliminarmente, como se relevando as suas qualidades materiais como signo, e, 

por isso mesmo, estas mesmas qualidades e características de quase-signo 

fazem-no signo e o que ele representa – talvez aqui caberia a ideia do signo 

estético (plástico) como uma ambiguidade, aquela mesma referida por Basbaum 
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(2007) a partir de Francastel (1982) –, oscilando entre ser signo e fenômeno ao 

mesmo tempo, ou a possibilidade de proporcionar nessa relação uma dicotomia 

entre aquilo que o signo é e o que ele representa. Neste caso,  

O que caracteriza absolutamente todo signo figurativo, insistimos, 
é sua ambiguidade. Ambiguidade porque jamais o signo coincide 
com a coisa vista pelo artista, porque jamais o signo coincide com 
aquilo que o espectador vê e compreende, porque o signo é por 
definição fixo e único e, também por definição, a interpretação é 
múltipla e móvel. (FRANCASTEL, 1982, apud BASBAUM, 2007,    
pp. 28-29) 

Sendo assim, o signo estético – mantendo uma relação apenas de 

analogia, ou similaridade com o que representa, ou melhor, aberto à 

interpretação, pois ele se abre para o mundo como um canal de possibilidades 

interpretativas – criará com o mundo um canal de diálogo interpretativo constante, 

em que sua potencial condição e sua abertura para a interpretação estarão na 

condição de ele não remeter a algo fora dele, mas em si mesmo, em suas 

qualidades materiais, o que faz dele uma possibilidade aberta a várias 

interpretações. Conforme Plaza,  

Se o signo estético oblitera a referência e, sobretudo, a função 
representativa, então sua qualidade material e sua sintaxe 
determinam ao mesmo tempo, não só o modo como o signo 
apresenta seu Objeto Imediato, mas também a qualidade de 
pensamento que ele está apto a gerar. (1987, pp. 24-25) 

Esta é a matéria da qual o signo estético é constituído, o que caracteriza 

sua qualidade como signo, a sua função como signo e aquilo que representa – a 

si mesmo, ou seja, ele não está em contato com algo que está fora dele, não 

representa outra coisa senão suas qualidades materiais. Assim, por estar 

oscilando entre fenômeno e signo, ou seja, signo dele mesmo, poderá gerar um 

tipo próprio de pensamento atrelado a todas estas questões que foram pontuadas 

anteriormente. Sua real condição é a de estar no mundo como o signo e o 

fenômeno que o gerou, ou melhor, sua verdadeira condição é a de ser ele próprio 

fenômeno:   
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O signo estético não quer comunicar algo que está fora dele, nem 
“distrai-se de se” pela remessa a um outro signo, mas colocar-se 
ele próprio como objeto. Daí que ele esteja apto a produzir como 
interpretante simplesmente qualidades de sentimento 
inanalisáveis, inexplicáveis e inintelectuais. (PLAZA, 1987, p. 25)  

Se existe uma intraduzibilidade inerente ao signo estético, ou a 

impossibilidade de este remeter a outro signo, completando aquilo que Plaza 

(1987) denomina a partir da teoria peirciana,24 de a tradução operar em um 

movimento centrífugo, estamos então diante de um problema acerca da natureza 

do tipo de tradução que é possível pensar para o signo estético: este signo só é 

capaz de traduzir-se em outro signo estético a partir do momento em que este se 

reproduz de outra forma. Na mesma medida que podemos pensar na 

ambiguidade do signo estético, poderemos estender esta qualidade para o signo 

plástico, o mesmo que fora descrito anteriormente por Francastel (1982) e 

discutido por Basbaum: 

A importância [...] é ressaltar uma característica irredutível do 
signo figurativo (ou signo plástico, para ampliarmos seu sentido). 
[…] Sendo único, mas essencialmente ambíguo, o signo plástico é 
receptivo, por natureza, a uma multiplicidade de interpretações, ou 
seja, a cada instante em que nos remetemos à obra de arte 
devemos considerar que esteja circundada e atravessada – em 
várias órbitas, proximidades e frequências diferentes – por uma 
diversidade de enunciados, de gêneros e formatos múltiplos. […] a 
importância do signo plástico residiria em sua capacidade 
plenamente receptiva, de, sendo “fixo e único”, acolher uma 
multiplicidade de discursos. (2007, pp. 28-29) 

Como exemplificamos anteriormente, reside no signo plástico uma 

essência ambígua passível de diversas interpretações ou leituras. Ao reportarmos 

a ideia do signo estético para o signo plástico, entenderíamos que estas leituras 

estariam muito mais presentes no próprio signo plástico do que propriamente 

naquilo a que ele porventura se relacione, sobretudo porque sua relação, antes de 

mais nada, é sempre com ele mesmo.  

 

                                                
24

 Cf. a semiótica de Charles Sanders Peirce. 
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Podemos pensar como Octavio Paz, quando este afirma que “tradução e 

criação são operações gêmeas” (PAZ, 1971, apud PLAZA, 1987, p. 26). Para 

Octávio Paz, assim como é discutido por Campos (1967), para se realizar uma 

tradução poética é necessário que se criem condições para que a mesma ocorra; 

é necessária, enfim, uma adaptação dos elementos sígnicos envolvidos nos 

outros sentidos, meios e códigos (PLAZA, 1987). É significativo quando Plaza 

afirma que: 

A transposição de um signo estético num meio determinado para 
um outro meio tecnológico deve obedecer os recursos normativos 
do novo suporte [...] todo suporte declara e impõe suas leis que 
conformam a mensagem. [...] A operação de passagem da 
linguagem de um meio para outro implica em consciência 
tradutora capaz de perscrutar não apenas os meandros da 
natureza no novo suporte, seu potencial e limites, mas, a partir 
disso, dar o salto qualitativo, isto é, passar da mera reprodução 
para a produção. (1987, p. 109) 

 Tradução de uma forma, de um meio, de um sentido, de uma ideia, de um 

conceito, de uma estética, de uma interpretação. Recriação ou transcriação 

destas possibilidades de um campo a outro, em que, a partir do conceito de 

apropriação, busca-se estabelecer uma relação que não se funda na fidelidade. 

De acordo com Campos, 

[...] “a tradução é em primeiro lugar uma forma” [...] “sempre 
recriação ou criação paralela, autônoma, porém recíproca”. [...] 
Numa tradução dessa natureza não se traduz apenas o 
significado, traduz-se o próprio signo, ou seja, sua fisicalidade, 
sua materialidade. [...] Está-se, pois, no avesso da chamada 
tradução literal”. [...] “literalidade exponenciada, a literalidade à 
forma (antes do que ao conteúdo) do original. Em suma, trata-se 
do traduzir “sob o signo da invenção”. (CAMPOS, 1970, apud 
PLAZA, 1987, p. 28) 

Para Plaza, a tradução intersemiótica é “estruturalmente avessa à ideologia 

da fidelidade” (1987, p. 30), o que corrobora nossa ideia de que na apropriação e 

transposição de uma obra para outra não há a necessidade da fidelidade a obra 

de origem, pois, estando esta em outra linguagem, obedecendo a outros códigos 

estruturais, elementos e leis, terá, pela sua própria característica diferencial, uma 
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tendência a se desvincular do original. Ocorre, então, a recriação da obra, ou 

seja, uma nova obra, que mantém um diálogo com a original, mas que se tornou 

outra. Ou, nos termos de Plaza, “a eleição de um sistema de signos, portanto, 

induz a linguagem a tomar caminhos e encaminhamentos inerentes à sua 

estrutura” (idem, p. 30).  

Essa passagem de um sistema a outro, de uma linguagem a outra, 

necessariamente terá que obedecer às regras, aos limites impostos pela nova 

conformação. Não há possibilidade de o signo se manter fiel ao original, já que 

estamos falando de um outro lugar, no qual sua estrutura obedece a preceitos e 

regras de composição, de formato, que impedem que as mesmas questões sejam 

obedecidas da origem para o destino:  

[...] na criação de uma nova linguagem não se visa simplesmente 
uma outra representação de realidades ou conteúdos já pré-
existentes em outras linguagens, mas a criação de novas 
realidades, de novas formas-contéudo. (PIGNATARI, 1975, apud 

PLAZA,1987, p. 30) 

Elegemos como um processo de escolha aquilo que, dentro das nossas 

afinidades eletivas, ou de nossa empatia/simpatia, é suscitado como o principal 

motivo para nossa tradução: 

Traduz-se aquilo que nos interessa dentro de um projeto criativo 
(tradução como arte), aquilo que em nós suscita empatia e 
simpatia como primeira qualidade de sentimento, presente à 
consciência de modo instantâneo e inexaminável, no sentido em 
que uma coisa está a outra conforme os princípios da analogia e 
da ressonância. (PLAZA, 1987, p. 34) 

São nossos sentimentos que, inicialmente, encontram neste primeiro 

contato os motivos de nossa eleição, através daquilo que Plaza denominará 

princípios da analogia e da ressonância: 

Num primeiro nível de leitura, o efeito causado pelo signo não é 
senão a qualidade de sentimento que o signo pode provocar. Isto, 
sem qualquer reação efetivada ou mesmo manifestação do nosso 
mundo interior, onde ainda não temos recognição, somente ideias 
vagas, possibilidades. No caso do objeto estético isto tende a se 
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acentuar, pois o signo e sua essência estão aptos a produzir 
meros efeitos de analogia. O interpretante imediato confunde-se 
assim com as qualidades materiais do signo. (1987, pp. 34-35) 

Para Plaza, “inventar formas estéticas é provocar a aparição de qualidades 

virtuais, aparências que nunca antes aconteceram” (1987, p. 40). Este inventar 

formas estéticas se assemelha à ideia de estarmos realizando, ao operarmos uma 

transposição poética, ou transcriação, por exemplo, da linguagem escrita e 

literária para a pintura, a criação de elementos novos que possam colaborar com 

nossa intenção de elaborarmos, a partir de uma ideia, material, suporte original, 

outra ideia, outra matéria e suporte novos.  

Em toda a discussão deste capítulo, abordamos questões relacionadas a 

dois conceitos fundamentais para o desenvolvimento dessa pesquisa: 

apropriação e campo ampliado. Ambos serão importantes para discutirmos a 

relação entre artes visuais e literatura, estabelecendo relações entre processos e 

materiais utilizados nas obras plásticas selecionadas para estudo.  

No CAPÍTULO III, analisaremos a relação entre artes visuais e literatura a 

partir de uma série de obras dos artistas plásticos José Roberto Aguilar e Lenir 

de Miranda. Ambos exploraram nessas obras o personagem Ulisses, da 

Odisseia de Homero. Abordaremos estas obras à luz da ideia de apropriação e 

campo ampliado na arte contemporânea, procurando estabelecer ligações com 

alguns conceitos de tradução intersemiótica, explorados neste capítulo. 
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CAPÍTULO II 

A Odisseia, Ulisses e algumas visualidades 

 

2.1.  A Odisseia25  

 

A Odisseia é um poema épico que está na origem da literatura ocidental, 

juntamente com o poema Ilíada, anterior a este e também atribuído a Homero. 

Existem duas versões para a Odisseia, uma em verso e outra em prosa. Na 

versão em prosa, optou-se por classificar os capítulos em rapsódias; na que traz a 

epopeia em versos, por agrupá-los em cantos. Optamos por utilizar a versão em 

prosa, em virtude de seu caráter narrativo e utilizamos a tradução de Antônio 

Pinto de Carvalho, com introdução e notas de Médéric Dufour, edição de 2002.26 

Embora existam controvérsias quanto ao período em que a Odisseia foi 

escrita, é provável que tenha sido composta entre os séculos VIII e VII a.C,27 

justamente o período do surgimento da escrita na Grécia. A autoria deste poema 

é atribuída a Homero, assim como também lhe é atribuída autoria de outro poema 

épico, anterior à Odisseia – a Ilíada, que narra a guerra de Troia, ao passo que a 

Odisseia conta as aventuras de Ulisses em regresso a Ítaca, seu reino.   

A Odisseia se desenvolve a partir dos primeiros quatro episódios (cantos 

ou rapsódias), denominados “Telemaquia”, que se resumem à ira de Telêmaco 

contra os pretendentes que consomem os bens de seu pai, Ulisses, enquanto 

aguardam Penélope sua mãe decidir qual ela irá desposar; à partida do filho de 

                                                
25

 Os personagens e os cenários, em que a narrativa da Odisseia acontece, se encontram em forma de 
anexo no final da dissertação. 

26
 No Brasil, encontramos as seguintes versões em verso:  a de Mendes (1996), organizado por Antônio 

Medina Rodrigues com prefácio de Haroldo de Campos, e as mais recentes de Nunes (2002) e as edições 
bilíngües de Schüler (2007) e de Vieira (2011). 

27
 Segundo Manguel (2008), é possível que Homero tenha composto sua obra no século VIII. 
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Ulisses, aconselhado pela deusa Atena, em busca do paradeiro de seu pai; à 

partida do herói da Ilha de Calipso, com o consentimento dos deuses, e à sua 

chegada à terra dos feáces; para, em seguida, começarem propriamente as 

aventuras e desventuras ulisseanas por lugares e em meio a criaturas fantásticas.  

Depois de revelar sua verdadeira identidade, Ulisses começa a narrar suas 

aventuras e, consequentemente, os seus percalços e os de sua tripulação no 

contato com os Cícones, Lotófagos, Ciclopes, Circe, Sereias, dentre outros. Esta 

parte da Odisseia compreende os cantos ou rapsódias V a XIII. Após a partida do 

reino dos feácios, Ulisses finalmente chega a Ítaca. Ajudado pelo porqueiro 

Eumeu, trava contato com Telêmaco, que o reconhece; daí em diante, eles 

planejam juntos a vingança contra os pretendentes de Penélope (cantos ou 

rapsódias XIV a XVII). Acontece, então, a matança dos pretendentes. Ulisses é 

reconhecido por Penélope e retoma seu reino nos cantos ou rapsódias XXII e 

XXIII. No Canto XXIV, são narradas a ida da alma dos pretendentes ao Hades e a 

batalha e morte de Eupites. Atena intervém e reconcilia as partes em conflito 

para, finalmente, reinar a paz. 

A Odisseia é um poema do mar ou de viagem. É uma história de exílio e de 

retorno. Assim como a Ilíada, trata-se de epopeia que se situa na origem da 

literatura grega. A primeira narra os feitos dos heróis gregos no cerco à cidade de 

Troia, a guerra de Troia propriamente, o poder de conquista desse povo, sua 

força conquistadora; a segunda é a história de um exílio e de uma viagem de 

retorno, que se inicia justamente a partir do regresso de um destes heróis, 

Ulisses, da guerra de Troia à sua terra natal, Ítaca. Sem a Ilíada, a Odisseia não 

existiria. Ulisses e Aquiles28 são os protagonistas dessas narrativas, considerados 

os dois maiores heróis da mitologia grega. É importante lembrar, todavia, que eles 

figuram em ambas as narrativas, ora como coadjuvantes, ora como protagonistas.  

No século XV a.C., no período micênico, os aqueus, povos indo-europeus, 

ocupavam a costa do Mediterrâneo oriental. Criaram uma sociedade 

extremamente organizada e estruturada, sendo também responsáveis pelo 

surgimento da civilização grega, que daria então origem à cultura ocidental. Ao 

descerem das altas regiões do Norte, os aqueus desconheciam tudo sobre o mar, 

                                                
28

 Aquiles é o herói da outra obra de Homero, a Ilíada, que traz os relatos sobre a Guerra de Troia. 
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e até parecia que, em sua língua, não possuíssem termo que o designasse 

(DUFOUR, 2002). O mar incidia, insinuava-se como um lugar de conhecimento e 

os solicitava de todos os lados, nessa nova região, respondendo os gregos ao 

seu apelo. Dessa forma, os gregos se lançavam ao mar e, para isso, buscavam 

no conhecimento dos egeus as primeiras noções dessa arte que ainda 

desconheciam. Logo os gregos seriam reconhecidos como “povos do mar”, 

aqueles que dominaram tão bem a arte da navegação, a ponto de outros povos 

vizinhos reconhecidamente os nomearem dessa forma. 

Entre 1200 a.C. e 1100 a.C., a região foi invadida pelos dórios, último 

bando de invasores que se instalou na Tessália, região da Grécia Central, o 

Peloponeso, em Creta. Essa invasão impôs certa decadência ao período 

micênico, pondo fim à civilização micênica. 

Possivelmente nesse cenário e sob tais condições, a Odisseia foi criada. 

Podemos entrever que a epopeia tem, pois, como características a valorização e 

a reafirmação dos feitos dos gregos e é a partir destes feitos gloriosos que sua 

narrativa foi construída. 

É bem possível que a Odisseia tenha surgido do relato de alguma história 

comum de marinheiros gregos que viajavam pelos mares que rodeavam as terras 

gregas e traziam histórias fantásticas de outros, também marinheiros. Contando 

suas aventuras, enchiam de curiosidade e mistério aqueles que nas cidades 

ficavam. As viagens e descobertas destes marujos na longínqua Grécia 

possivelmente foram as fontes de inspiração para a narrativa homérica da 

Odisseia. 

Há uma indefinição quanto à origem da Odisseia e da Ilíada e até mesmo 

com relação ao próprio Homero. Sua origem e sua história estão tão arraigadas, 

ainda hoje, a controvérsias e indefinições, de modo que quase sempre chega-se a 

pensar na possibilidade de que a Odisseia e a Ilíada tenham sido construídas ao 

longo do tempo através da junção de vários fatos narrados de forma oral, por 

meio de tradição arcaica, até que finalmente as obras estivessem, enfim, 

concluídas, e na forma como as conhecemos hoje em dia, ou próximas a elas. 

Homero e sua obra não se definiram precisamente em um ano ou a partir 

de uma localidade específica. De sua origem pouco se sabe ou nada se sabe. Na 

realidade, o que há são suposições acerca da vida deste poeta. Muito 
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provavelmente, a composição de sua história de vida acompanhou a de suas 

obras. Trata-se de duas epopeias que marcam dois momentos significativos da 

cultura grega ou narram estes feitos e suas consequências, simbolizando ambas 

características fundamentais do povo grego: o poder de expansão, a capacidade 

de adaptação e o espírito de aventura.  

E a existência de Homero é por vezes descrita à semelhança de um velho 

aedo cego e pobre que perambulava pela Grécia Antiga, narrando versos, 

histórias de heróis e seus feitos, carregados de mitologia e tradições culturais dos 

tempos arcaicos e que, com o passar do tempo, passaram a representar 

simbolicamente uma espécie de ideia ou espírito. Nas palavras de Manguel: 

“parte fábula, parte alegoria, o fantasma da Poesia Perdida” (2008, p. 8). Dito de 

outra maneira, talvez Homero tenha sido muito mais uma ideia, um conceito ou 

uma alegoria de uma época e seus mitos do que propriamente um personagem 

real, e sua obra, um composto de várias outras histórias e mitos que, ao longo 

dos tempos, foram sendo construídos por seus narradores e por seus leitores, ao 

ponto de se chegar a pensar na ideia de um Homero apócrifo, conforme afirma 

Manguel: 

Por fim, tão disseminada se tornou a noção de um Homero 
apócrifo que, na década de 1850, Gustave Flaubert pôde zombar 
dele em seu Dicionário de clichês, manual que simulava oferecer 
à burguesia uma resposta social correta para qualquer opinião 
emitida: “Homero: Nunca Existiu”. (2008, p. 8) 

É possível pensar na Odisseia e em Ulisses como representações 

originárias da ideia de homens e viagens. Uma imagem construída a partir das 

leituras que leitores fizeram ao longo da história, constituindo um repertório 

imaginário cujo referencial para a ideia ou o conceito de homem desbravador, 

conquistador e curioso estaria em Ulisses; suas aventuras por caminhos 

perigosos e cheios de descobertas seriam a ideia ou o conceito de viagem, uma 

viagem de conhecimento e conquista perpetrada por um único homem no desejo 

de conhecer e descobrir. 

Muitos séculos depois, veríamos Homero e sua obra ressurgirem também 

na modernidade e nos modernismos do início do século XX. Pelas mãos do 
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escritor irlandês James Joyce (1882-1941), que transformou Ulisses em algo 

muito além de uma alegoria, mas na própria transposição poética do homem do 

século ou o sujeito do modernismo artístico. Homem da Antiguidade, ele seria 

adaptado à realidade inovadora que a modernidade do século XX trazia. Ulisses 

não mais seria, pois, o herói obrigado a vencer desafios fantásticos; ao contrário, 

e ainda um herói, mas um herói da modernidade, um simples sujeito às voltas 

com as questões de seu cotidiano, sua travessia, sua aventura, suas peripécias 

por sua cidade-natal durante 18 horas de um dia. Ulisses chega, portanto, ao 

século XX transformado e renovado (MANGUEL, 2008, pp. 191-193).  

Talvez seja este o grande poder desse personagem: a sua capacidade de 

inovação e mudança. Ulisses ultrapassou seu tempo e sua época servindo-se de 

estratagemas linguísticos e poéticos para se adaptar a outros lugares, épocas e 

culturas: Ulisses é o polytropos e o polymétis.29 Homero agora é não apenas um 

aedo ou rapsodo, nem mesmo uma ideia; Homero agora é atualidade de 

pensamento, de ideias, de narrativas. 

Essa roupagem que o personagem da Odisseia recebeu conferir-lhe-á 

estratégias de adaptação a novas épocas e realidades e também o fez viajar por 

outras localidades através de outros poetas, anteriores a Joyce. Dessa forma, ele 

pode ser a multiplicidade de sujeitos possíveis para uma personagem literária,30 

reforçando talvez a ideia original de que Ulisses é o polytropos e o polymétis. 

Para Manguel, “Joyce fez algo diferente de reconhecer a posição de Homero: 

recriou a história da jornada primordial empreendida por todos os homens em 

todas as épocas” (2008, p. 201). 

O que Joyce fez foi transpor Ulisses para além de seu tempo e lugar. Ele 

ainda é um viajante, mas agora também um viajante dele mesmo, ou seja, ao se 

transformar em outro, pode viajar pela sua própria capacidade de adaptação.  

 

 

                                                
29

 Polytropos seria, a grosso modo, o mesmo que versátil, aquele de muitas habilidades e polymétis o de 
muitas astúcias. Para conhecer mais acerca do significado da palavra polytropos, cf. o artigo “Nietzsche, um 
crítico da ciência”, de Rogério Hafez, p. 239, da Revista USP, n. 28 (95-96).   

30
 Nos capítulos “Madame Homero” e “As viagens de Ulisses”, do livro Ilíada e Odisseia de Homero: uma 

biografia, Manguel (2008) traça um interessante roteiro por algumas adaptações do personagem Ulisses e do 
próprio Homero, através de alguns escritores que adaptaram a história da Odisseia e de Ulisses a outras 
realidades e à própria biografia de Homero.  
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Ulisses e sua Odisseia são lugares, são caminhos de passagens que 

geraram e geram diversas interpretações e possibilitam a nós, leitores, diversas 

outras viagens. É possível que a atualidade de Homero resida exatamente nisso, 

na possibilidade de adaptação do mito para estes lugares, estas épocas, para as 

histórias humanas em todos os tempos e – por que não – também nas outras 

literaturas e linguagens poéticas, como apontaremos mais adiante nesse capítulo.  

A atualidade e a familiaridade, ou melhor, a proximidade da história da 

Odisseia, seus personagens e suas dores e alegrias com nossas vidas, ao longo 

da história da humanidade, fazem-nos recordar nossas dores e alegrias, 

aproximam-nos e nos fazem sensíveis, tornando-nos cúmplices da Odisseia. A 

Odisseia é a história de todas as viagens e Ulisses, a representação de todos os 

viajantes; Homero seria, pois, o poeta dos poetas. 

 

 

2.2.  Ulisses 

 

 Ulisses é a representação de todos os viajantes ou, pelo menos, a ideia 

desse homem viajante que surgiria a partir desta ideia. Aquele que empreende, 

mesmo a contra gosto, uma viagem de alteridade, a primeira viagem que 

desbrava o desconhecido e, para isso, ele precisa ver. Mas necessita também 

regressar. 

“No início do poema, a Telemaquia31 é a busca de uma narrativa que não 

existe, aquela narrativa que será a Odisseia” (CALVINO, 1993, p. 17). Não existe 

porque ela ainda será narrada no próprio texto, residindo na própria maneira 

como a história é contada, em que as ações se desenvolvem do final para o início 

e depois voltam ao fim. Proteu e o primeiro a cantar (contar a Odisseia!), depois 

segue-se Homero a narrá-la no próprio livro. Depois um aedo, assim como 

Homero, também narra (canta) os feitos de Ulisses para em seguida o próprio 

poeta narrar suas aventuras.  

 

 

                                                
31

 Os quatro primeiros cantos ou rapsódia da Odisseia. 
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As sereias também cantam a Odisseia. “Este retorno-narrativa é algo que 

já existe, antes de se completar: preexiste à própria atuação” (CALVINO, p. 18). É 

como se a história já existisse antes de esta acontecer na própria narrativa; existe 

porque já aconteceu, mas ainda terá que ser narrada pelos personagens que a 

relatam. 

O sentido de Ulisses e de sua Odisseia reside na potencialidade de sua 

narrativa, da possibilidade de sua história ser contada, e a partir dela este se 

estabelecer, existir. Só há existência para Ulisses se houver retorno, se houver o 

nóstos; ele só será lembrado se conhecerem seus feitos; sua glória reside em 

seus feitos, em sua Odisseia, que existe a partir da própria construção de seu 

nome. Só se nomeia sua narrativa porque antes se nomeou Odysseus; sua 

história é, portanto, seu nome e só existe porque antes Ulisses existe. Para Lage, 

Ao contrário de outros heróis da Ilíada, que morreram na guerra e 

alcançaram glória imortal, Ulisses volta a ter glória e visibilidade 
entre homens através do relato de suas viagens. A narrativa, 
portanto, assume um papel fundamental na glória de Ulisses, que, 
sendo famoso por sua astúcia (métis), consegue realizá-la não 

apenas no terreno da ação, mas também na esfera do discurso. 
Não fosse a força da narrativa, Ulisses permaneceria no 
esquecimento, na obscuridade. (2004, p. 28) 

Fica subentendido aqui que o que permite a Odisseia e Ulisses existirem é 

seu retorno, ou seja, a saga desse retornar; este é o verbo da Odisseia ou aquele 

que percorre a fala e o discurso de Homero. Não se pode esquecer o que se 

viveu nem a memória daquele que viveu e reinou; para que isso se concretize é 

necessário o retorno. Isto é, há a necessidade de saber se Ulisses ainda vive, por 

isso, o grande desejo de retorno a Ítaca da parte do herói e o desejo de sua volta 

da parte de Penélope e Telêmaco, o regresso ao reino de Ítaca e ao lar, nada 

disso é somente uma volta a casa, mas também uma necessidade de concluir sua 

história, pois esta só se findará depois de contada ou “cantada”. 

Para Ulisses é tão importante seu passado quanto seu presente; ambos 

são paradoxalmente a vida que este tem que resgatar. Na realidade, Ulisses quer 

retornar para cumprir uma profecia – aquela mencionada pelo adivinho Tirésias, 
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que é seu atribulado retorno a Ítaca, a vingança aos pretendentes e sua morte 

longe do mar. Ulisses deve retornar para confirmar sua história. 

A Odisseia é toda feita de sinais, sinais dispersivos, mas que comprovam 

um jogo de disfarces, apesar de nunca esconderem totalmente. É um constante 

velar e revelar. Ulisses se camufla se esconde por trás de um nome: Ninguém; 

por entre vestes rotas e num disfarce, a partir das modificações físicas que Atena 

lhe confere. Como Lage observa, 

Além da habilidade de Ulisses em mentir e enganar através de 
ações e discursos, o herói obtém ainda a ajuda da deusa Atena, 
que ora o rejuvenesce, o embeleza e aumenta sua estatura ora o 
envelhece e o cobre com farrapos, alterando sua aparência como 
lhe convém, ora ocultando, ora revelando sua identidade. (2004,  
p. 41) 

Há uma ocultação constante, uma mudança na identidade, uma labilidade 

na construção dessa identidade. Por mais que a narrativa garanta o relato ser 

verdadeiro e as personagens e os lugares serem os mesmos, tudo muda a todo 

instante. Há sempre uma ação de fingimento, de simulação, que permeia a 

narrativa e, em muito, as personagens acompanham esta característica tão cara a 

Ulisses. E Calvino pergunta:  

Mas será ainda a mesma identidade de antes? O Ulisses que 
desembarca em Ítaca como um velho mendigo irreconhecível a todos 
talvez não seja mais a mesma pessoa que o Ulisses que partiu para 
Troia. Não por acaso salvara a vida trocando o nome para Ninguém. 
O único reconhecimento imediato e espontâneo vem do cão Argos, 
como se a continuidade do indivíduo só se 'manifestasse por meio de 
sinais perceptíveis para um olho animal. (1993, p. 21) 

A simulação como a característica principal da Odisseia, pois é um 

conceito que permeia toda a narrativa, já estaria presente antes mesmo dela ser 

composta, em dois episódios da Ilíada: cavalo de Troia e quando esse entra na 

cidade disfarçado. Como aponta Calvino,  

Que Ulisses era um mistificador já se sabia antes da Odisseia. 
Não foi ele quem inventou o grande engodo do cavalo? E, início 
da Odisseia, as primeiras evocações de sua personagem são dois 
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flashbacks sobre a Guerra de Troia narrados um depois do outro 
por Helena e Menelau: duas histórias de simulação. (idem, p. 22) 

Há dois momentos principais na Odisseia: um em que o realismo e a 

verossimilhança determinam sua narrativa, aquela em que predominam os feitos 

mais heróicos de Ulisses, outra onde este se lança em aventuras pelo fantástico e 

misterioso mundo da mitologia. O herói é posto a prova, e realmente testado, 

quando do momento em que suporta as dificuldades impensadas para um herói 

tradicional. 

É no caráter mais humano que encontraríamos a modernidade de Ulisses. 

Ele vai além das características do herói tradicional, a partir do momento que o 

mesmo se lança em aventuras e foge das convenções tradicionais de um herói 

épico e passa a vivenciar questões mais humanas, por assim dizer, a solidão, a 

fadiga, a dor, a saudade etc.  

O que é importante e fundamental não é a veracidade da narrativa, mas a 

questão do discurso que se fixa na ideia da viagem, de como a partir dessa 

experiência pode-se construir o indivíduo ou sua própria identidade. 

Hartog (2004) aborda a questão do ver como um importante elemento 

conceitual para entendimento da viagem na Odisseia, sua relação com a 

alteridade e com o saber. E a identidade de Ulisses formou-se também a partir do 

que ele viu e daquilo que soube por intermédio do que viu. Assim como retornar é 

um verbo determinante na saga ulisseana, ver também é um elemento conceitual 

fundamental para toda a Odisseia: Ulisses só poderá ser reconhecido se retornar, 

se for visto. Para Hartog, Ulisses é: 

[...] aquele que viu e que sabe porque viu, indicando, de imediato, 
uma relação com o mundo que é o cerne da civilização grega: o 
privilégio do olho como modo de conhecimento. Ver, ver por si 
mesmo e saber “é uma só coisa”. Preferimos a vista a todo o resto 
– declara Aristóteles [...]. (2004, p. 14) 

Ulisses dentro da Odisseia opera um movimento de conhecimento, de 

visualização, “pois seus percursos no espaço do mundo inscrevem-se também 

como certo número de itinerários, de traços mais ou menos profundos e perenes, 
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em sua própria cultura” (HARTOG, 2004, p. 14). E, assim, na sua relação de 

descoberta vai incorporando experiência e se construindo a partir da sua relação 

com o que conhece e descobre. 

Ulisses é também um viajante da linguagem, das artimanhas, dos 

estratagemas, do retorno, aquele que opera através do discurso a narrativa que 

iria inaugurar o percurso das viagens pelo desconhecido e por territórios e 

fronteiras longínquas. Somente Ulisses viu e conheceu as coisas que disse ter 

visto; ninguém, nenhum mortal além dele pôde vislumbrar os lugares, os 

monstros, as criaturas que ele contatou. Por isso, também, um homem-fronteira e 

um homem-memória. Um viajante inaugural pelas sendas da alteridade e dos 

territórios. 

As reformulações de que nos fala Hartog (2004) são justamente aqueles 

usos simbólicos do nome Ulisses e do que ele representa em relação à questão 

das viagens de descoberta e conhecimento que se empreende ainda nos dias de 

hoje, ou seja, adaptações ou transformações que o nome ou o que o personagem 

representa ganharam no mundo contemporâneo. 

Ulisses e a Odisseia ultrapassaram seu tempo e seu lugar, atravessaram 

os anos alcançando culturas, povos e regiões onde influenciaram, se 

multiplicaram e se transformaram. Ulisses é um personagem épico, que viajou, 

retornando a sua Ítaca, mas também seu regresso foi uma viagem de descobertas 

e conhecimento. Podemos pensar nessa viagem como uma das possibilidades 

que aqueles que vieram depois de Homero e a Odisseia encontraram para 

adaptá-la e transformá-la para suas épocas e seus lugares. 

No próximo tópico – As visualidades de Ulisses –, apresentaremos 

algumas traduções desse personagem para o contexto das artes visuais. 

 

 

2.3.  Algumas visualidades de Ulisses 

 

O personagem Ulisses é motivo de interesse das artes plásticas desde a 

Antiguidade, figurando em vasos, relevos, esculturas etc. Segundo Lage (2004), 

citando Stanford (1997), as cenas que poderiam ser identificadas como referentes 

ao herói Ulisses começam a aparecer a partir do ano 700 a.C., sendo que, nas 
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mais antigas, Ulisses não é identificado pelo nome, mas pode-se presumir que o 

mesmo esteja presente em diversas cenas. E, em muitas das representações 

relativas à Odisseia de Homero, Ulisses é representado em destaque, mesmo que 

não haja nada escrito, nomeando-o. Na realidade, seria sua identificação 

iconográfica nas cenas que de alguma maneira estariam relacionadas aos relatos 

literários sobre o mesmo (LAGE, 2004, p. 65). 

Reproduzimos, a seguir, algumas imagens relativas ao período 

mencionado por Lage (2004) como sendo do início da produção mais identificada 

com Ulisses. São em sua maioria vasos, relevos, cujas representações tinham, 

em geral, caráter meramente decorativo. Selecionamos aqueles vasos nos quais 

estão representados os episódios da Odisseia relativos às sereias (FIGURAS 4332 e 

4433) e o ciclope Polifemo (FIGURAS 45 e 46).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
32

 Disponível em: <http://www.mlahanas.de/Greeks/Mythology/OdysseusSirensBME440.html>. 
33

 Disponível em: <http://www.logosphera.com/courses/news/odisseia/sereias/sereias_pres.htm>. 

FIGURA 43 – Ulisses e as sereias, detalhe do vaso grego. Possivelmente do período de 
470 a.C. Museu Britânico, Londres. 
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FIGURA 44 – Ulisses e as sereias, detalhe de cerâmica ática de figuras 
negras, aproximadamente no ano 520 a.C. Berlim, Antikensammlung. 

 

 

 

 

O evento das sereias dentro da Odisseia é fato marcante para a saga de 

Ulisses, com seus feitos só se comparando talvez ao estabelecido no cegamento 

e na fuga do ciclope Polifemo. E, por isso mesmo, tal evento seria um dos mais 

representados e discutidos dentro da história da iconografia e das interpretações 

desse poema épico e seu herói Ulisses. Essas figuras que se metamorfosearam 

em diversas imagens e símbolos durante os séculos são fonte marcante para a 

compreensão ou afirmação do mito de Ulisses dentro da arte, cultura e literatura 

gregas. Não é difícil compreender as razões que levaram à sua constante 

representação ao longo da história da arte: seu caráter imagético, sua fabulosa 

descrição e o encanto que um mito dessa natureza suscita e suscitou no 

imaginário do Ocidente.  

Sua diversidade simbólica, para além de sua pluralidade imagética, seria o 

fator preponderante para que se fizesse significativo não só na Rapsódia XII da 

Odisseia, mas também em outros textos importantes, ampliando seu mito e sua 

representatividade nas apropriações que se fizeram dessa passagem na história 

da arte. Para Lermant-Parés, “os poemas homéricos são para a Antiguidade 
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greco-romana aquilo que a Bíblia é para nossa civilização, um texto inspirado, 

sobre o qual se medita” (1988, p. 830).  

As sereias, no interior da Odisseia, compõem o conjunto de mulheres (e 

figuras fantásticas que se relacionam com o herói) e, também, teriam uma estreita 

relação com Circe, a ninfa que ajuda Ulisses em seu regresso a Ítaca. Este 

episódio então seria dentro da Odisseia um dos fundamentais para se 

compreender a saga de Ulisses e também como é construída sua personagem no 

poema épico. De acordo com Lermant-Parés, 

As Sereias representam, portanto, Ulisses contando suas 
aventuras (justamente o episódio das Sereias) diante dos feácios, 
ou o poeta que canta esse relato de Ulisses, e finalmente o 
próprio Homero que compôs seu poema. Se ele cria um mito 
literário através do episódio das Sereias, Homero, por sua vez, 
cria ainda com maior profundidade um verdadeiro mito poético 
onde não faltam nem as origens divinas do canto, nem seus 
poderes iniciáticos, e nem ainda os riscos de não passar de falsa 
promessa, e finalmente ser portador da morte. [...] a partir da qual 
a posteridade poderá esculpir as múltiplas figuras, sempre 
inacessíveis, das Sereias. [...] A predominância do texto homérico, 
longe de ser esterilizante e de estratificar as Sereias num breve 
episódio de sua história, é uma abertura e uma garantia de 
imortalidade do mito. (LERMANT-PARÉS, 1998, p. 830)  

De todas as representações encontradas desde a Antiguidade, passando 

pelo Renascimento e chegando até os dias de hoje, o incidente com o ciclope 

Polifemo e o encontro de Ulisses e as sereias são os momentos, com referência à 

Odisseia, mais iconograficamente representados. 

No conjunto de imagens relativas ao episódio do Ciclope, encontramos 

algumas características formais que seguem o padrão das representações típicas 

da cerâmica grega: figuras de perfil, desenho simplificado ou esquemático, cores 

padronizadas; toda a cena é representada de uma única vez. Segundo Lage, há 

apenas duas passagens marcantes, passíveis de representação visual na 

Antiguidade:  

A maior parte da iconografia que se pode relacionar com esse 
trecho alude a duas cenas do relato, que representam dois dos 
três ardis de Ulisses para fugir de Polifemo: o primeiro [...] 
consiste em embebedar e cegar o ciclope; o segundo, mais 
complicado de se representar visualmente, por tratar-se de um 
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jogo linguístico, consistia em mentir a respeito de seu próprio 
nome, fazendo o ciclope acreditar que Ulisses chamava-se 
“Ninguém”; o terceiro seria a fuga da caverna, amarrando-se 
Ulisses a si mesmo e aos companheiros nas ovelhas que iam sair 
para pastar. O primeiro e o terceiro ardil gozam de uma tradição 
imagética ampla. (2004, p. 69) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 45 – Ulisses cega Polifemo, vaso atiço, datado de 500 
a.C. Museu do Louvre, Paris. 
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É justamente um caráter descritivo e literal que iremos encontrar nas 

representações do ciclope nesses vasos. Dois momentos significativos da 

Rapsódia IX da Odisseia – o momento do cegamento do ciclope e a fuga de 

Ulisses da caverna (Figuras 4534 e 4635). 

À guisa de ilustração, apresentaremos algumas interpretações de Ulisses 

ao longo da história da arte após o Renascimento. Entre a Renascença e o 

Modernismo, encontramos uma vasta produção iconográfica com aquelas 

características dominantes das visualidades de Ulisses e da Odisseia que 

habitam nosso imaginário há muito tempo. Destacamos um célebre retrato 

pintado por Pinturicchio Bernardino (1454-1513) em 1508-1509 (Figura 4736) para 

o Salone, no Palazzo Petrucci Siena. Trata-se, na realidade, de um resumo da 

                                                
34

 Disponível em: <http://www.philipresheph.com/demodokos/odyssey/pic44.htm>.  
35

 Disponível em: <http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/pintoricchio-penelope-with-the-suitors>.  
36

 Disponível em: <http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/pintoricchio-penelope-with-the-suitors>. 

FIGURA 46 – Ulisses escapa da caverna de 
Polifemo, tigela ática de figuras negras, datada de 
530 a.C. Museu Britânico. 
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FIGURA 47 – Penélope, Telêmaco e os pretendentes (1509), Bernardino Pinturicchio. Pintura 
sobre tela. Londres, National Gallery. 

Odisseia, quase uma encenação de alguns momentos importantes da narrativa 

sobre o retorno de Ulisses (BURUCÚA, 2008). 

Em Bolonha, no Palazzo Poggi, há uma série de afrescos pintados por 

Pellegrino Tibaldi (1527-1596), em que se percebem já impressas as 

características formais do Maneirismo italiano. Segundo Burucúa (2008), esses 

afrescos representariam uma paródia a grandes modelos da pintura do 

Cinquecento (Figura 4837). O autor também evidencia que haveria uma forte 

característica de quadrinhos e de humor nesses afrescos de Tibaldi, à maneira de 

como este compõe a série de afrescos, numa sequência narrativa, o que 

constituiria uma das características dessa alusão às histórias em quadrinhos. 

 

 

 

                                                

37
 Disponível em: <http://maps.thefullwiki.org/Pellegrino_Tibaldi>. 
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No século XIX e início do XX, os ingleses John Willian Waterhouse38 (1849-

1917) e Herbert James Draper (1863-1920) interpretam a Odisseia, repetindo a 

mesma cena que já havia sido representada na Antiguidade clássica. Em ambos 

os artistas, veremos um tratamento naturalista a cena de Ulisses e as sereias 

(Figura 4939), onde se obedecem os canos de proporção e verossimilhança. O 

que há de diferente na representação de Waterhouse é o ângulo a partir do qual é 

representada e o tratamento romântico que o artista dá à composição, além de 

                                                
38

 John William Waterhouse (1849-1917) nasceu em Roma em 1849. Seus pais eram pintores ingleses que 
se mudaram para a Itália. Waterhouse e seus pais se mudaram para a Inglaterra no final dos anos 1850. 
Embora muitas vezes classificado como um pré-rafaelita por seu estilo e temas, Waterhouse é 
verdadeiramente um pintor neoclássico. Disponível em: <http://www.jwwaterhouse.com>. Acesso em: 
22.07.2010. 
39

 Disponível em: <http://www.artmagick.com/pictures/picture.aspx?id=5614&name=ulysses-sirens-1891>. 
Acesso em: 22.07.2010. 

FIGURA 48 – Série de afrescos para o Palazzo Poggi em Bolonha. Pellegrino Tibaldi, Sala de 

Polifemo. Afresco, datado de 1550-1551. Bolonha, Palazzo. 
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imprimir uma atmosfera onírica, em riqueza de detalhes, e um colorido intenso e 

iluminado, aliados a uma destreza pictórica e ao rigor técnico. 

Podemos dizer, justamente por essas características, que o quadro se 

aproxima de uma cena quase cinematográfica, pelo ângulo e enquadramento que 

reforçam seu caráter narrativo. A tensão gerada pelo movimento congelado dos 

tripulantes remando, enquanto um destes tampa os ouvidos, e das sereias 

sobrevoando a embarcação, além do detalhe da sereia que pousada na borda do 

navio tentando seduzir um dos tripulantes, é também um forte indicio que reforça 

a tese do caráter narrativo e quase cinematográfico da cena. Ou seja, evidencia 

seu valor mimético e sua tentativa de aproximação com o texto literário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 49 – Ulisses e as sereias, John Willian Waterhouse 1891. National Gallery of Victoria. Melbourne, 
Austrália.  
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Herbert James Draper40 foi outro artista que trabalhou com o mesmo tema 

e na composição se assemelha no trato com a imagem representada. Agora a 

composição tem como ponto mais marcante o fato de expor a cena com mais 

dramaticidade, mesmo que ainda mantenha o caráter e a atmosfera onírica, e 

esse tenta tornar a representação um tanto quanto mais verossímil; por isso 

mesmo, ele escolhe um plano e um enquadramento que valorizará esses 

detalhes, e o próprio foco de luz que este lança sobre os personagens em 

destaque reforçam essa dramaticidade. É importante salientar, também, o detalhe 

do rígido movimento dos marinheiros enquanto remam com seus músculos 

enrijecidos em contraste com o sinuoso movimento dos corpos das sereias41 

(FIGURA 5042). Todo o conjunto reforça e confirma o tom dramático da cena e a 

                                                
40

 Herbert James Draper nasceu em Londres e foi educado na St. John's Wood Art School e, a partir de 1884, 
na Royal Academy Schools. Ele ganhou a Royal Academy Travelling Scholarship em 1889 e estudou na 
Academie Julian em Paris e em Roma. Ele já tinha começado a expor na Royal Academy, e expôs lá 
regularmente entre 1887 e até sua morte. Um número de suas obras foram compradas para o recém-fundado 
British provincial art galleries e podem ser encontrados em Liverpool, Manchester, Bradford, Preston, Truro e 
Hull. Em 2001, no centenário da morte da rainha Victoria, a Galeria Tate incluiu Ulisses e as sereias, The 
Gates of Dawn (1900), e The Lament for Icarus (1864-1920) em sua exposição dedicada ao nu vitoriano. 
Disponível em: <http://www.victorianweb.org/painting/draper/index.html>. Acesso em: 22.07.2010. 
41

 Cf. Andrade e Lopera (1996).  
42

 Disponível em: <http://www.hullcc.gov.uk/pls/xximages/docs/fag_014.jpg>. Acesso em: 22.07.2010.  

FIGURA 50 – Odisseu e as sereias, 1909. Herbert James Draper. Ferens Art Gallery, Hull, Inglaterra. 
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busca por uma representação onírica e verossímil que crie uma proximidade com 

o texto literário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acima (Figuras 5143), apresentamos uma imagem referentes ao 

Modernismo; a primeira, de Pablo Picasso (1881-1973); a segunda, uma 

representação de Marc Chagal (1887-1985). Picasso é um dos exemplos do 

diálogo profícuo do modernismo com o mundo clássico. O artista produziu uma 

infinidade de obras que tiveram a Antiguidade clássica como referência. A década 

                                                
43

 Disponível em: <http://www.logosphera.com/courses/news/odisseia/sereias/sereias_pres.htm>. Acesso em: 
20.07.2010. 

FIGURA 51 – Ulisses e as sereias, 1947. Museu Picasso, 
Antibes, França. 
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de 1940 é um período de extensa produção do artista com a criação de uma 

grande quantidade de cerâmicas, pinturas e gravuras que abordam com 

singularidade suas interpretações de temas e motivos relativos à Antiguidade e, 

principalmente, à literatura e mitologia clássicas. 

Na obra em questão, Picasso dá um tratamento típico dessa fase à 

composição: ausência de perspectiva, cores e linhas que se misturam formando 

apenas um único plano. Eis um exemplo de como Picasso e o Modernismo 

dialogaram com a Antiguidade clássica e, principalmente, com a literatura; em 

especial, Ulisses e a Odisseia.44 Sem deixarmos de mencionar que, nesse caso, a 

interpretação que o artista faz foge por completo da antiga noção de adaptação 

tentando seguir fielmente o texto; há neste caso uma maior liberdade no 

tratamento do tema em questão e, por conseguinte, uma transcriação poética à 

maneira daquela defendida por Campos (1977). O que Picasso faz é trazer uma 

cena contida no texto e, à sua maneira bem particular, com as características de 

seu estilo marcado pelo cubismo, cria uma representação livre para este 

momento do texto de Homero. 

Não é objetivo nosso esmiuçar as razões pelas quais encontramos essa ou 

aquela representação em maior destaque ou uma maior quantidade dessas. O 

que de fato consideramos importante é a percepção de como alguns momentos 

da Odisseia encontram uma maior representação e, a título de ilustração, 

evidenciar como essas imagens foram criadas e, ainda, como se deram as 

representações que de alguma maneira contribuíram para a imagem que se criou 

a partir dessas, o quanto estas serviram de referencial para obras posteriores. 

Sem deixar de percebermos que, em dado momento, essa representação 

imagética ganhou outros contornos, outras visualidades, como no modernismo de 

Picasso, por exemplo. 

Das cerâmicas gregas, aos baixos-relevos, dos camafeus aos mosaicos, 

das representações infernais da Idade Média às pinturas mitológicas na 

Renascença e Barroco, aos Pré-Rafaelistas, passando por Picasso até a arte 

contemporânea, Ulisses e as sereias e Ulisses e Polifemo são uma fonte 

riquíssima de interpretações em imagens para o universo das artes plásticas. 

                                                

44
 Cf. Argan (1992). 
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No Brasil, selecionamos dois artistas que abordaram a Odisseia e, mais 

precisamente, o personagem Ulisses. Trabalhando basicamente com a técnica da 

pintura os dois exploram ao máximo as possibilidades do próprio estilo. Estes dois 

artistas são: o paulista José Roberto Aguilar (1941-) e a gaúcha Lenir de Miranda 

(1945-). Lenir de Miranda, por exemplo, dedicou mais de vinte anos a 

interpretações pictóricas de Ulisses, tanto da obra de Joyce quanto da de 

Homero. Aguilar, por outro lado, desde o início de sua carreira já ensaiava um 

contato com a literatura, principalmente pela poesia, a convivência com o 

compositor e poeta carioca Jorge Mautner (1941-) e com o escritor José Agripino 

de Paula (1937-2007) contribuiu para isso, na medida em que “a letra como ícone 

ou a iconicidade da palavra ou do texto escrito são para ele materiais ou signos 

poéticos que podem ampliar o significado que o gesto, a cor, e a materialidade 

plástica da tinta carregam em suas obras” (MENDONÇA, 1988).45  

No próximo capítulo analisaremos as obras de Aguilar e Lenir de Miranda 

selecionadas para estudo e já apresentadas na introdução desse trabalho. 

 
 

                                                
45

 Disponível em: < http://www.art-bonobo.com/artes/aguilar/>. Acesso em: 10.07.2010. 
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CAPÍTULO III 

Ulisses: da literatura para a pintura 

 

3.1. Introdução 

 
 

No século XX, o complexo mítico de Ulisses, de suas 
façanhas, seus parentes, amigos e inimigos, 
conheceu na América Latina apropriações 
importantes de diferentes naturezas.. 

 

Burucúa, Meu nome é Ninguém, 2009 

 

 

 

 
O termo apropriação referido por Burucúa oferece-nos importantes 

subsídios para entendermos os processos tradutórios (transcriação) que fizeram 

e fazem deste mito – de Ulisses – uma importante fonte poética para as artes 

visuais no limiar do século XXI.  

Ulisses é um símbolo cultural, caracterizando uma infinidade de conceitos, 

sejam estes identitários, sociais ou culturais. O legado cultural que representa 

atravessou séculos, lugares, países, linguagens e chegou até nós renovado, 

reconstruído, recontextualizado, recriado e reconfigurado. Nas palavras de 

Burucúa (2009, p. 11): “Ulisses é, assim, polytropos de nova cunhagem, um 

viajante cifrado pelos vários mundos culturais”.  

É Burucúa quem nos apresenta, no catálogo da exposição Meu nome é 

Ninguém, da artista Lenir de Miranda, duas das mais significativas obras literárias 

que ilustram essa apropriação do mito pela cultura latino-americana: uma versão 

“crioula”, de José Vasconcellos, e a versão brasileira, feita por Haroldo de 

Campos. Ambas as obras apresentam um Ulisses revivido. Um herói 
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ressignificado e reconfigurado aos moldes das questões que envolvem, primeiro, 

o México revolucionário e modernista e, em segundo lugar, uma transcriação 

poética que ousa não apenas reviver Ulisses em sua viagem, mas, sobretudo, 

recriar o próprio mito dentro de uma realidade nova e repleta das questões de 

nossa contemporaneidade. Segundo Burucua: 

[...] o do passado remoto dos indígenas, o da tradição hispânica, o 
do modernismo revolucionário, um herói que passou também por 
sua Ilíada durante os anos da guerra civil e que, após ter visto as 
cidades e os costumes de muitos homens, regressou ao México, a 
sua Ítaca, para construir nela uma forma enaltecedora da 
educação e da vida coletiva. [...] A segunda apropriação [...] é a do 
brasileiro Haroldo de Campos, cujo poema Finismundo: a última 
viagem, incluído no livro Crisantempo, apresenta um Ulisses pelo 
menos bifronte. Sua primeira faceta está situada nos antípodas da 
versão crioula de Vasconcelos, pois ressuscita a visão dantesca 
do herói que, por sua vez, desdenha as delícias do regresso à 
pátria, do gozo de Penélope e do abraço de Telêmaco para 
lançar-se ao conhecimento do mundo até seus confins. (2009,      
p. 11) 

É no conceito de apropriação e suas implicações na tradução de um signo 

literário para signo plástico que pretendemos agora deter nosso crivo analítico, 

para, sobretudo, estudarmos as possibilidades destes processos de apropriação e 

tradução no âmbito da arte contemporânea. Tal propositura se fundamentará em 

uma observação das implicações conceituais e, em especial, das questões 

visuais e plásticas – dito de maneira mais específica, questões poéticas que 

envolvem uma relação entre artes visuais e literatura no campo da arte 

contemporânea. 

Esta relação estabelecerá também uma possibilidade de discussão no que 

diz respeito aos processos, ou seja, ao meio e ao suporte utilizados: a pintura e 

suas características na arte contemporânea. Mais do que abordar uma pintura 

sob a perspectiva dos cânones miméticos e/ou narrativos, a presente pesquisa se 

propõe a lançar suas bases analíticas partindo de uma perspectiva mais 

“metafórica” – para sermos fiéis à expressão da artista Lenir de Miranda –, do que 

propriamente representativa e figurativa.  
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A julgar pela própria complexidade do viés analítico a que nos propomos 

aqui, não há como negligenciarmos alguns questionamentos assaz 

preponderantes: quais as possibilidades poéticas disponíveis aos artistas, no 

tocante à plasticidade de suas obras, e quais as condições de que dispuseram 

para que o mito de Ulisses fosse traduzido? Se não houve tradução literal ou 

narrativa do texto literário, qual teria sido então a estratégia ou o processo 

adotado para a interpretação da Odisseia e a realização das obras? O que do 

personagem Ulisses é evidenciado nas pinturas, e, se não existiu, como teria ele 

sido interpretado e transposto para os meios e suportes pictóricos? 

O problema inicial com que nos deparamos reside em desvendar por que e 

como Ulisses foi transposto para a pintura, ou para o seu formalismo e 

materialidade, e quais soluções plásticas que os artistas Aguilar e Lenir buscaram 

na tentativa de interpretar Ulisses e a Odisseia.  

 

 

3.2. Ulisses da literatura para pintura no campo ampliado 

 

A ideia de campo ampliado nos conduz a uma noção de lugar de 

entrecruzamentos variados e, acima de tudo, de contaminações. É o campo onde 

a apropriação de Ulisses se dará e, dentro da lógica da diversidade das práticas 

dos próprios artistas e seus meios de expressão (KRAUSS, 1984), que se 

transformará em uma visualidade plástica.  

Reconhecemos muito mais importantes a percepção e o estudo das 

soluções encontradas para a tradução do que propriamente os resultados dessa 

operação. Se estes alcançam ou não uma representação semelhante à do Ulisses 

literário, se são fiéis ao personagem original – eis o que importa menos e tanto 

mais as características pictóricas conferidas ao personagem, do que propriamente 

a fidelidade em relação ao original. 

É dentro do campo ampliado que encontraremos uma gama muito maior de 

materiais, meios expressivos e de relações entre linguagens artísticas. Se 

constantemente – desde os anos 60 – artistas buscaram materiais dos mais 

heterogêneos; incidiram artisticamente sobre os mais variados tipos de objetos, 

ora se apropriando deles, ora intervindo sobre eles; manipulam cotidianamente 
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diversos signos culturais; e, se esta passou a ser uma das tônicas que traduziriam 

em parte o que entendemos por arte contemporânea, então podemos estabelecer 

este espaço, como um lugar propicio, para que a relação entre arte e literatura 

aconteça, de forma bastante profícua, no que diz respeito às particularidades de 

cada uma das linguagens envolvidas. 

O modelo de campo ampliado [...] é bastante útil, por permitir 
pensar em uma autonomia da prática artística afastada dos riscos 
do impasse formalista, uma vez que o artista pós-moderno 
trabalharia diretamente em conexão com o “âmbito cultural”, 
deslocando-se por todos os territórios, construindo estruturas de 
visibilidade. (BASBAUM, 2007, p. 110) 

Nessa apropriação dentro do campo ampliado, os aspectos formalistas não 

serão os mais importantes. O artista terá, dessa forma, um campo muito maior 

para explorar questões tanto no âmbito da própria arte como em outras 

instâncias.  

O transitar por outros territórios pode também ser entendido como a 

facilidade e multiplicidade com que a pintura, por exemplo, seria redimensionada 

nos anos 80, retomando questões que havia iniciado no pós-guerra e ganhando 

hoje outros contornos – a exemplo das intervenções que sofreria com o advento 

das tecnologias de reprodução. 

Os paradigmas modernos foram reforçados e, paradoxalmente, 
questionados pelas segundas vanguardas dos anos 1960 e 1970. 
As práticas artísticas que começam ao mesmo tempo que aquelas 
nos anos 1970 e, sobretudo, a partir dos anos 1980, apresentam 
novas problemáticas que permitem considerações sobre a 
possibilidade da existência de uma produção artística pós-
moderna. Essa pós-modernidade na arte seria caracterizada pelo 
retorno massivo aos suportes, técnicas e linguagens tradicionais, 
minoritários desde os anos 1960, como a pintura, o desenho, a 
escultura. Além do retorno a esses meios de expressão, há uma 
nova característica marcante: o apelo majoritário à história da arte, 
inclusive a arte moderna, para a constituição de novos sistemas 
de signos. (CATTANI, 2007, p. 24) 
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A mescla da pintura com outras tecnologias e materiais é uma maneira de 

percebê-la atuante dentro do campo ampliado da arte contemporânea. Prática 

esta que começa com os cubistas ainda no início do século XX, passa pelos neo-

realistas franceses e artistas pop nos anos 60 e se intensifica com os artistas da 

chamada Transvanguarda Internacional e com os neoexpressionistas,46 das 

correntes pós-modernistas (ARCHER, 2008) – com os quais os artistas da “Como 

Vai Você, Geração 80” 47 no Brasil, por exemplo, irão dialogar.48  

Os dias de hoje, enfim, já apresentam importantes exemplos de como as 

imbricações entre palavra e imagem, entre signos da cultura de massas e da “alta 

cultura” invadem os diferentes suportes, nos quais a pintura se inscreverá. Por 

outro lado, uma infinidade de novas possibilidades de materiais será acoplada ao 

suporte da tela, e também veremos emergir, neste caso, uma retomada da 

materialidade escultórica da assemblagem.   

Não havia mais uma “história da arte” linear, mas uma 
multiplicidade de atitudes e abordagens que exigiam nossa 
atenção. Uma das consequências de a arte ter-se livrado do 
desenvolvimento passo a passo era a liberdade de buscar 
inspiração em toda parte: em vez de lutar por desenvolver um 
estilo atual avançado o caráter do período imediatamente anterior 
e a ele respondendo, a arte da Transvanguarda podia, e até 
deveria, citar qualquer período que desejasse. [...] ela agora não 
precisava restringir-se às belas-artes ou às artes “elevadas”, mas 
também podia empregar o artesanato ou outras técnicas, 
materiais e temas culturais “inferiores” onde lhe parecesse 
adequado. [...] a cultura pós-moderna era de citações, vendo o 
mundo como um simulacro. A citação podia parecer sob inúmeras 
formas – cópia, pastiche, referência, ironia, imitação, duplicação, e 
assim por diante [...]. (idem, p. 156) 

                                                

46
 Para referência de pesquisa cf. Pós-modernismo, de Eleanor Heartney (2001), ou o capítulo “Pós-

Modernismos” do livro Arte contemporânea: uma história concisa, de Michael Archer (2008). 

47
 Importante exposição organizada na década de 1980 com o intuito de traçar um panorama das artes 

plásticas no Brasil a essa época. Como fonte de pesquisa e esclarecimento acerca das propostas conceituais 
e plásticas dos artistas envolvidos neste momento da história da arte no Brasil, ver a obra dos artistas: Ana 
Maria Tavares (1958), Beatriz Milhazes (1960), Cristina Canale (1961), Daniel Senise (1955), Ester Grinspum 
(1955), Frida Baranek (1961), Gonçalo Ivo (1958), Jorge Guinle (1947 - 1987), Karin Lambrecht (1957), Leda 
Catunda (1961), Leonilson (1957 - 1993), Luiz Zerbini (1959), Luiz Pizarro (1958), Mônica Nador (1955), 
Sérgio Romagnolo (1957), Nelson Felix (1954) e Elizabeth Jobim (1957). Trata-se de artistas das mais 
variadas propostas plásticas, mas que, em sua maioria, tinham como característica a pintura como meio e 
suporte expressivo. 

48
 A este respeito, cf. Enciclopédia Itaú Cultural de Artes Visuais. Disponível em: 

<http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm>.  
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Como se nota, há uma retomada de algumas questões que as artes visuais 

haviam abandonado, e uma delas é a própria pintura. Outros elementos foram 

sendo introduzidos e reformulados a partir destas novas abordagens que a pintura 

ganha na cultura pós-moderna, e estas são questões que podemos compreender 

como caminhos para a apropriação de Ulisses dentro da obra dos dois artistas 

que estão aqui sob análise. 

Na construção poética do personagem Ulisses, reconhecemos que este é 

notoriamente um herói épico e, por isso mesmo, não afeito a experiências 

fabulosas e fantasiosas. Ulisses será lançado dentro da Odisseia por seu autor 

em uma outra geografia, em um mundo de monstros, criaturas e encantos para 

que possa realizar sua saga (CALVINO, 1993, p. 23). É justamente este caráter 

fantasioso e imagético que proporcionará aos artistas José Roberto Aguilar e 

Lenir de Miranda subsídios para que possam interpretar e traduzir Ulisses para a 

linguagem pictórica. Como viajante, Ulisses será transformado ou transfigurado 

de diversas maneiras para ir da literatura até a pintura, ainda que à maneira de 

um processo de apropriação ou por meio de citação. 

 

 

3.3.  A apropriação de um personagem literário pela  

plasticidade pictórica  

 

Sobre apropriação, ao discutir o conceito de mestiçagem, Cattani 

apresenta uma interessante definição que se insere perfeitamente em nosso 

debate: 

[...] apropriações e justaposições: muitas obras atuais apresentam 
modalidades diversas de apropriações do cotidiano ou de 
fragmentos de outras obras. Esses se justapõem, de modo geral, 
criando sobreposições de sentido que ocorrem, não nos 
elementos em si, mas entre os mesmos. [...] os sentidos mestiços 
escorregam nos entremeios dos objetos e formas, sempre móveis 
e mutáveis, nunca fixos, jamais definitivos. (CATTANI, 2007, p. 
30)  
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Podemos aqui desdobrar uma questão relevante que se nos apresenta 

acerca do personagem Ulisses, procurando com isso refletir sobre a transição do 

texto literário à plasticidade pictórica. Partindo de fragmentos de outras obras, 

podemos inferir, por exemplo, que o campo pictórico apropriar-se-á de uma outra 

obra situada e expressa em outra linguagem artística, neste caso a literária. Nesta 

justaposição que cria sobreposições de sentidos poderíamos entrever as diversas 

maneiras com que esta personagem é modificada dentro da própria obra 

pictórica. E estes sentidos mestiços que “escorregam”, já que sempre móveis e 

mutáveis, seriam justamente a forma como o fenômeno se dá: o personagem e os 

sentidos que ele cria dentro da narrativa se modificam, criando, dessa maneira, 

outros sentidos para o mesmo, dentro da pintura.  

Neste conceito de “apropriação”, podemos destacar a própria ideia que o 

circunscreve – de deslocamentos de sentidos: 

[...] cruzamentos entre a palavra falada e imagem, entre o texto e 
a imagem, abrem novos caminhos à arte contemporânea. O vídeo 
e o livro de artista, às vezes a performance, são em geral 
exemplares dessas questões, embora elas também se façam 
presentes sempre que o discurso, ou mesmo palavras soltas, 
invadem o campo da obra. Sempre que nos deparamos com 
alguma forma de texto, existindo ou não um princípio de 
narratividade, outras questões colocam-se à produção artística. 
Pensamento verbal e pensamento visual interagem, 
ressignificando-se mutuamente em diálogos abertos e inclusivos, 
acumulando camadas de significações. A narrativa, quando existe, 
torna a presença da imagem ainda mais complexa: entre a 
ilustração do texto pela imagem (e vice-versa) e a anti-ilustração 
mútua, ocorrem aproximações, sobreposições, deslocamentos e 
deslizamentos de sentidos, transversalidades. (CATTANI, 2007, 
pp. 29-30) 

Eis o que talvez mais se corrobore as questões que se apresentam em 

nossa pesquisa, sobretudo a noção de “cruzamento” entre palavra e imagem, a 

respeito das significações que são produzidas a partir desse mesmo cruzamento. 

Acreditamos, por outro lado, que, mesmo que o texto não esteja presente como 

elemento simbólico, como é o caso da Odisseia, presente nestas obras dos dois 

artistas aqui analisados, ele também, poderá provocar outras significações. 

A partir de Catani (2007) utilizamos o conceito de “migrações”, que significa 

o processo de mudança de um meio a outro, do texto literário para o campo da 
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pintura, da palavra para a imagem, do suporte papel impresso para o suporte e os 

materiais da pintura:  

[...] assim como muitos dos artistas contemporâneos migram, 
sofrendo com isso mutações em si próprios e em suas produções, 
assim também as formas, as técnicas e os materiais migram de 
uma obra à outra, criando uma poética da transitoriedade e da 
diferença. [...] Desde a colonização, as formas migraram de seus 
contextos de origem, mesclando-se, justapondo-se, gerando 
novas formas, simultaneamente iguais e diversas, incertas, 
trazendo latentes questões de novas identidades culturais e 
artísticas, mestiças. (idem, p. 31) 

Eis o que talvez mais se corrobore as questões que se apresentam em 

nossa pesquisa, sobretudo a noção de “cruzamento” entre palavra e imagem, a 

respeito das significações que são produzidas a partir desse mesmo cruzamento. 

Acreditamos, por outro lado, que, mesmo que o texto não esteja presente como 

elemento simbólico, como é o caso da Odisseia, presente nestas obras dos dois 

artistas aqui analisados, ele também, poderá provocar outras significações. 

Feita a apresentação desses conceitos básicos, faz-se então oportuno 

retornarmos a questão da apropriação como instrumento deflagrador de 

processos poéticos dentro da produção artística contemporânea. Com o intuito de 

aprofundarmos a análise quanto à utilização do personagem Ulisses, da Odisseia, 

como ideia para a produção de pinturas,  

[...] constata-se que a arte é campo de experimentação no qual 
todos os cruzamentos entre passado e presente, manualidade e 
tecnologia, materiais, suportes e formas diversos se tornam 
possíveis. (ibidem, p. 25) 

Sob tal perspectiva, podemos afirmar que as formulações de Cattani vai de 

encontro ao que procuramos aqui discutir a respeito das possibilidades de 

apropriação na arte contemporânea, do entrecruzamento entre artes visuais e 

literatura, desta apropriação de Ulisses pelo universo e segundo os meios da 

pintura, de seus processos, materiais e suportes. Em nossa análise, Ulisses não é 

entendido simplesmente como um objeto a ser apropriado, mas uma ideia, um 

conceito e as várias possibilidades interpretativas disponíveis para esta 
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apropriação. Assim, nesse momento, retomamos a ideia de Barthes sobre o 

“mundo como „imenso dicionário‟, lugar ao qual recorrem artistas e escritores para 

comporem assim a sua obra”: 

Sucedendo o Autor, o escritor não tem já em si paixões, humores, 
sentimentos, impressões, mas sim esse imenso dicionário onde 
vai buscar uma escrita que não pode conhecer nenhuma 
paragem: a vida nunca faz mais do que imitar o livro, e esse livro 
não é ele próprio senão um tecido de signos, imitação perdida, 
infinitamente recuada. (BARTHES, 2004, apud CARMO & 
RIBEIRO, 2008, pp. 797-798) 

É nesse tecido de signos de que nos fala Barthes (2004) que Aguilar e 

Lenir encontrarão Ulisses, símbolo do viajante e descobridor, aquele que “marca 

as fronteiras [entre o humano e o divino]” (HARTOG, 2004 p. 14). Este é o ponto 

fundamental para entendermos o desenrolar de processos para que o signo 

literário Ulisses se transformasse, ou se traduzisse, em signo plástico. 

Dessa forma, algumas questões pautaram nossa análise: como uma ideia 

ou símbolo se transforma em linguagem pictórica; como também os momentos 

descritos na narrativa da Odisseia são transformados em conjuntos de elementos 

formais e plásticos.   

Voltando à questão da apropriação, concordamos que: 

A ação designada pelo verbo apropriar na arte contemporânea é 

bastante familiar. Não faltam indícios de que, mesmo antes do 
aparecimento do ready-made duchampiano, a ação de apoderar-
se de algo e torná-lo próprio ou apropriado – aqui, no sentido de 
adequado – ao que se deseja é constante na história da arte. 
(MATTOS, 2009, p. 133) 

A autora menciona dois termos fundamentais sobre o conceito de 

apropriação, quando fala da ação de apoderar-se como algo a tornar “próprio” ou 

apropriado”. Dois termos ou conceitos que ilustram bem o que se deu ao se  

buscar transferir o signo literário para a esfera do pictórico: adequou-se, na 

verdade, o signo literário tornando-o próprio da pintura. Noutros termos, não teria 

havido uma transcrição literal, mas uma tradução em pigmentos, tintas e materiais 
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diversos, sobre um suporte tradicional da pintura, mesmo sobre outros tipos 

alternativos.  

É possível, ainda, pensarmos como uma ideia ou símbolo se transforma 

em linguagem pictórica; como também os momentos descritos na narrativa são 

transformados em conjuntos de elementos formais e plásticos. Este é um ponto 

fundamental para entendermos o desenrolar de processos para que o signo 

literário Ulisses se transformasse, ou se traduzisse, em signo plástico, o que 

aconteceu, por exemplo, nas obras da exposição Meu nome é Ninguém, de Lenir 

de Miranda. 

O que se opera, nestes casos, é uma apropriação, que, nas palavras de 

Mattos, “designa o fato de que algo antes impróprio se torna – por meio do ato de 

apropriação – próprio” (2007, p. 133). Compreendemos, neste sentido, que 

Ulisses e os episódios da Odisseia – nas pinturas de Aguilar e Lenir – foram 

adequados, “tornados próprios” à pintura. 

A essa assertiva soma-se a ideia apresentada por Lage (2004), a partir de 

Auerbach, segundo o qual na Odisseia: 

[...] as cenas e as ações são descritas minuciosamente, com 
grande riqueza de detalhes, provocando dessa forma imagens 
mentais nos leitores. (AUERBACH, 1976, apud LAGE, 2004, p. 11) 

Essa força da narrativa que apela para riqueza de detalhes, pelo escrutínio 

visual, tem razões muito mais estéticas do que quaisquer outras. “Participa da 

formação de um gosto poético que privilegia o prazer estético advindo de signos 

visuais” (idem, ibidem). As metáforas visuais seriam, segundo a autora, uma 

forma de conceber o mundo grego, ou seja, tomadas “como visão de mundo” 

(ARENDT, 1992, apud LAGE, 2004, p. 11). 

Como destacamos nos capítulos anteriores, a Odisseia é um texto que 

pretende ser lido, mas também, visto, percebido, enxergado, desenhado 

mentalmente, mesmo que isso se dê apenas através das imagens mentais que se 

formam nos leitores. Nesse sentido,   
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podemos pensar que o texto de Homero, como paradigma de um 
tipo de narrativa que constitui a base formadora da cultura 
ocidental, contém certas características que propiciam esse tipo 
de relações intersemióticas. (LAGE, 2004, p. 12) 

Parece-nos possível afirmar que a relação que o objeto transcriado 

(pintura) e o original (texto literário) estabelecem é de similaridade, de 

aproximação, em que as qualidades e aparências produzidas no processo de 

transcriação fomentam os significados que, por exemplo, Ulisses terá após ser 

interpretado por Aguilar ou Lenir. Porque, neste trânsito de sentidos e 

significados, a intraduzibilidade do signo estético é marcante e todo processo de 

tradução sofrerá, portanto, a influência das informações do tradutor (artista), do 

meio a partir do qual se traduz (pintura e/ou artes visuais) e do local onde se 

deposita o signo traduzido (objeto artístico). 

 

 

3.4. Processos: meio, materiais e suporte  

 

Nesse subtópico, daremos ênfase a questões ou problemas da pintura no 

âmbito de seus processos, meios e suportes. Consideramos fundamental a 

compreensão de algumas acepções sobre a pintura e seus desdobramentos 

desde a Segunda Guerra Mundial até os dias atuais. De início, percebemos 

claramente uma relação entre as poéticas dos artistas Aguilar e Lenir e as 

questões que suscitaram este “modo de pintar”, seus desdobramentos e suas 

implicações. 

Pensar o meio “pintura” em sua relação com o suporte, os processos de 

produção e sua relação com os materiais equivale, a nosso ver, a uma tentativa 

de compreensão de como estas questões influenciaram e influenciam o 

entendimento do que seja a pintura na arte contemporânea. Quanto aos materiais 

e à própria noção de matéria, teremos um amplo espectro de questões que 

envolvem desde o uso de tintas alternativas, consideradas tintas não 

convencionais, até a utilização de materiais estranhos a pintura, dentre outros. 

Não mais se trata de materiais apenas tradicionais – tinta a óleo, por exemplo –, 

mas, desde então, de outros que são adicionados e manipulados como elementos 
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plásticos, para significar ou expressar algo dentro do plano pictórico no campo da 

pintura contemporânea. 

Desde o modernismo, a pintura sofreu algumas intervenções propositivas 

que a modificaram radicalmente. Uma delas se concentrou nas questões formais, 

a exemplo do que pode ser observado em toda a produção dos cubistas e 

dadaístas: materiais “estranhos” foram sendo adicionados aos materiais 

tradicionais. Após a Segunda Guerra Mundial, esse processo se radicalizou e 

outros materiais foram também incorporados à pintura, modificando radicalmente 

sua matéria e a própria maneira de realizar a obra. 

Dentro dessa nova compreensão de pintura, a matéria ou os materiais 

ganham em significado, em importância, e mesmo o gesto de que o artista se 

utiliza na execução da obra passa a configurar elemento significante ao conjunto 

desta mesma obra.49  

Surgia, a partir dessa nova maneira de pintar, o que se convencionou 

denominar abstracionismo informal, corrente artística que seria difundida na 

Europa e nos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial até meados dos 

anos 50, mas cujos efeitos se prolongariam também aos anos 80, quando uma 

volta à pintura fez ressurgirem algumas de suas proposições estéticas e formais. 

A abstração e a gestualidade informal determinariam, nesse contexto, os 

processos de feitura da obra e, concomitantemente, a própria visualidade 

pictórica. Encontraremos nessa corrente artística algumas ramificações 

importantes que podemos classificar como expressionismo abstrato 

(representado, por exemplo, por Jackson Pollock e Mark Rothko), pintura matérica 

(Alberto Burri e Antoni Tápies), action-painting (Jackson Pollock), pintura 

tachista50 (do francês tache – mancha) e espacialista (Hans Hartung e Jean 

Fautrier). Em todas essas ramificações veremos sinais característicos51 de uma 

em outra, uma vez que cada qual, nas suas especificidades, guarda semelhanças 

                                                

49
 Sobre a obra de Jackson Pollock e a action paiting, fontes importantes de pesquisa, cf. capítulo “A Crise da 

Arte Como Ciência Europeia”, em Arte Moderna, de Giulio Carlo Argan (1998). 

50
 Sobre o tachismo, cf. Enciclopédia Itaú Cultural de Artes Visuais. Disponível em: 

<http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm>. 

51
 Estes sinais característicos de que falamos encontram-se impressos nas poéticas de Aguilar e Lenir no que 

diz respeito às suas pinturas. 
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entre si (ARGAN, 1998). Podemos classificá-las também quanto aos aspectos 

formais existentes e àqueles referentes às questões do uso de materiais e seus 

desdobramentos. Todas essas novas questões que se apresentam são fruto de 

uma nova perspectiva frente a esses novos processos no uso dos materiais e 

suas implicações poéticas e, também, em razão de problemas e situações de 

crise que se apresentavam no cenário mundial à época: 

A arte informal deve ser compreendida no contexto de crise 
mundial instaurada também na Europa do pós-guerra. Além 
disso, acentua-se a descrença em relação à racionalidade 
ocidental e à civilização tecnológica, celebradas pelas 
vanguardas do começo do século XX. As filosofias da crise, 
em especial o existencialismo de Jean-Paul Sartre, dão o 
tom da época no plano das ideias, reverberando nas artes 
de modo geral.52 

Em resumo, percebemos aqui questões formais que perpassam a 

decomposição da forma e se interpõem como forte presença do gestual na ação 

de realizar a obra. O material passa a ser fundamental, ou seja, a se configurar 

como um dos principais elementos poéticos. A matéria pictórica – tintas, materiais 

e suportes convencionais e não convencionais53 – passa também a ser 

singularizada no resultado mesmo da ação sobre ela (idem, ibidem).  

Na década de 1980, com a retomada da pintura no cenário mundial, muitas 

dessas questões que estavam, de certa maneira, vinculadas às propostas formais 

e estéticas do modernismo ganharam outras preocupações de ordem simbólica e 

conceitual.54 As questões do meio, material e suporte ainda se faziam importantes 

e significativas, mas também seriam redimensionadas, justamente por este novo 

fôlego que a arte pictórica ganharia ao trazer para sua prática não apenas 

                                                
52 Extraído de: <http://www.itaucultural.org.br>. 

53
 Denominamos “convencionais” aqueles materiais tradicionais tais como: tinta a óleo, tinta guache, 

aquarela, dentre outros. Por não convencionais entendemos os materiais que foram sendo incorporados à 
pintura desde o modernismo, a exemplo da linha, do papel jornal, pedaços de madeira, sacos plásticos ou de 
linhagem, vidro, terra etc. A respeito dos suportes também se modificarem e a pintura ter ganhado contornos 
de tridimensionalidade com a assemblagem, quando a ela foram incorporados elementos tridimensionais 
sobre o plano bidimensional, sugerimos apreciação da obra dos artistas Jasper Johns e Rauschenberg.  

54
 Um importante artista que surgiu dentro da corrente denominada neoexpressionismo, neste retorno da 

pintura, é o alemão Anselm Kiefer.  Sua obra dialoga muito com a série de pinturas sobre Ulisses, de Lenir de 
Miranda.  
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questões concernentes ao seu fazer e ao material empregado, mas sobretudo 

aquelas de ordem cultural, ampliando com isso suas significações (ARCHER, op. 

cit.). 

Podemos pensar todos estes processos e seus desdobramentos em níveis 

poéticos, em que o gestual na obra se insere nas poéticas do gesto; o informal na 

desconstrução da forma, como poéticas existenciais ou do informal; e o uso de 

materiais diversos, dentre estes os vestígios e resíduos, como as poéticas da 

matéria ou dos materiais, ou ainda, como fenomenologia da matéria (ARGAN, op. 

cit.). Toda esta apropriação de materiais estranhos ao uso convencional da 

pintura e a própria manipulação dos mesmos, numa maneira díspar e não 

convencional, marcariam uma nova intencionalidade, um novo modo poético no 

pictórico. Traduções sígnicas e pictóricas de um tempo de uma realidade que se 

descortinava em meados do século XX iriam modificar profundamente o ato de 

pintar, mas não tão-somente o ato como o próprio olhar sobre a pintura.  

Tendo em vista os processos, cabe-nos afirmar que meio, materiais e 

suportes que a poética dos dois artistas centrais da presente pesquisa, no âmbito 

de suas obras pictóricas, coadunam-se com grande parte das questões 

fundamentais da pintura desde o pós-guerra até nossos dias.  

Com suas pinturas gestuais e utilizando tinta à base de resina poliuretano, 

Aguilar imprime à narrativa da Odisseia uma nova configuração em que o gesto, a 

cor e a matéria pictórica constituem marca expressiva. Lenir, por outro lado faz, 

não só faz do gesto e da matéria a sua marca, mas traz para dentro da pintura 

outros elementos compositivos e/ou interpretativos que pretendem construir a sua 

versão para a narrativa e o mito. 

Como já informado na introdução desta dissertação, selecionamos cinco 

obras em pintura das 23 telas produzidas para a série Ulisses (2007) de José 

Roberto Aguilar relativas às rapsódias da Odisseia escolhidas como tema para 

nossa análise. As obras de Aguilar foram organizadas neste capítulo na seguinte 

ordem:  

 

 Tópico 3.5.2. O gigante Polifemo,  

 Tópico 3.5.3. Ulisses encontra o de um olho só, 

 Tópico 3.5.4. Ulisses encontra as sereias,  
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 Tópico 3.5.5. Calipso a bela e  

 Tópico 3.5.6. Ulisses mata todos.  

 
 

Para a análise das obras de Lenir de Miranda selecionamos quatro 

pinturas da série realizada para a exposição Meu Nome é Ninguém (2009) (tópico 

3.2.1.), além de um livro de artista e um objeto/assemblagem. Estão organizadas 

na seguinte ordem:  

 

 Tópico 3.6.2. Meu nome é Ninguém (2008), 

 Tópico 3.6.3. Ninguém ouviu seu canto (2009),  

 Tópico 3.6.4. Nostos (2009),  

 Tópico 3.6.5. Relicário de cera e melancolia (2009), 

 Tópico 3.6.6. Passaporte de Ulisses (2002), o livro de artista e o 

objeto/assemblagem Ninguém perguntou se as sereias cantaram 

(2008).  

  

 

 

3.5. Aguilar e Ulisses: gesto, cor e resina de poliuretano 

 

Aguilar já vinha se aproximando de Homero desde a década de 1990, 

quando produziu uma série de pinturas a partir do livro A ira de Aquiles, canto I da 

Ilíada, em tradução de Haroldo de Campos e Trajano Vieira. Nas palavras do 

próprio artista: “Agora em 2007 Ulisses me revisita e faço outra transcrição agora 

pensando Haroldo de Campos”.55 

Agora faz-se relevante abordarmos algumas questões referentes à relação 

do artista com a palavra e, concomitante com sua obra poética, mais 

precisamente com o texto literário. A este respeito cabe-nos reiterar que não raras 

vezes, em visita à sua produção artística e mesmo diante de sua trajetória 

biográfica, encontramos Aguilar em meio à literatura – seja na forma de poesia, 

                                                
55 Cf. biografia do autor em seu site oficial (<aguilar.art.br>) ou na Enciclopédia Itaú Cultural de Artes Visuais. 
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seja na forma de outros estilos e gêneros literários, ora como autor, ora como 

intérprete, criando obras que procuram produzir transcriações plásticas.  

Aguilar é um artista que sempre procurou aliar questões das artes visuais a 

outras linguagens artísticas, por isso, não é difícil compreendermos seu interesse 

pela poesia e pela literatura em geral. Frederico Morais escreve sobre o artista: 

Desde as primeiras apresentações em mostras coletivas, no início 
da década de 60, Aguilar trabalha basicamente com o mesmo 
material: letras, palavras, frases ou citações inteiras de textos de 
Oswald de Andrade, Borges, Bukowski. A letra como ícone. Estes 
signos linguísticos ocupam uniformemente o espaço da tela ou 
aparecem relacionados com figuras humanas, áreas ou faixas de 
cor. As figuras – homens e mulheres – são grafitadas toscamente 
e parecem manter um diálogo incompreensível, à maneira de 
Ionesco. (MORAIS, 1986)56 

 

3.5.1. Aguilar: processos pictóricos 

 

Convém tecermos alguns comentários acerca do processo de trabalho de 

Aguilar antes de iniciarmos a análise das obras. No que se refere à pintura, o 

artista sempre teve seu processo de trabalho ligado às vertentes do 

abstracionismo informal e, principalmente, ao expressionismo abstrato do 

estadunidense Jackson Pollock (1912-1956).  

A pintura, ou seu processo de feitura, para Aguilar, mesmo quando 

figurativa, nunca obedeceu a um caráter mais formalista no sentido dos rigores 

estéticos que percorreram, por exemplo, a obra dos concretistas. Sua pintura é 

marcada por uma compulsiva gestualidade à maneira de Pollock (Figura 5257). 

Suas influências na pintura são várias: além do expressionismo abstrato, 

encontramos dois artistas do grupo COBRA,58 Jean Dubuffet (França, 1901-1985) 

                                                

56 Cf. biografia do artista em seu site oficial. Disponível em: <aguilar.art.br>.  

57
  Fonte: <http://www.artvalue.com/auctionresult--namuth-hans-1915-1990-germany-painting-one-jackson-

pollock-l-1565807.htm > 

58
 O Grupo Cobra (1948 a 1951) foi um movimento artístico europeu de curta duração, entretanto, de 

importante influência no cenário das artes plásticas mundiais no pós-guerra. Tinham como principal influência 
o expressionismo, o imaginário e a cultura popular nórdica, além do surrealismo. “A defesa da livre expressão 
e do gesto espontâneo associados à retomada dos imaginários mágico e folclórico transparecem na explosão 
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(Figura 5359), Pierre Alechinsky (Bélgica, 1927) (Figura 5460). É deste último e de 

Pollock que Aguilar herda a maneira de pintar.61Outra característica importante é 

a forma do dripping,62 uma técnica muito utilizada por Pollock nas suas telas da 

fase da action paiting63 (FIGURAS 55 a 56).  

Foi à maneira do dripping64 que Aguilar trabalhou para produzir as telas da 

série de pinturas da Odisseia.  

 

 

  

                                                                                                                                              
de cores, no vaivém de linhas que definem contornos e imagens, nos quais o observador se detém numa 
espécie de jogo lúdico”. Os principais artistas do movimento são: Christian Dotremont (Bélgica, 1922 - 1979), 
Asger Oluf Jorn (Dinamarca, 1914-1973), Joseph Noiret (Belga, 1927), o pintor, escultor e artista gráfico Karel 
Appel (Holanda, 1921-2006), Constant (Holanda,1920 - 2005)  Corneille Guillaume Beverloo (Belga,1922-
2010), Richard Mortesen (Dinamarca,1910-1993) e Egill Jacobsen (Dinamarca1910-1998), Pierre Alechinsky 
(Bélgica,1927), Pierre Jean Louis Soulages (França, 1919-1989), Georges Mathieu (França,1921) e Hans 
Hartung (Alemanha, 1904 - 1989), Jean Dubuffet (França, 1901 - 1985), Jean Fautrier (França, 1898 - 
1964). O movimento teve origem em Paris quando estes artistas desinteressados pelas proposições de 
alguns adeptos do abstracionismo formalista geométrico resolvem explorar um retorno a livre expressão e o 
gesto espontâneo. Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural de Artes Visuais. Disponível em: <http://www.itaucultural. 
com.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=termos_texto&cd_verbete=3790>     

59
  Fonte < http://www.dubuffetfondation.com/oeuvre_set.htm >  

60
 Fonte < http://www.askart.com/askart/a/pierre_alechinsky/pierre_alechinsky.aspx > 

61
 Cf. verbete sobre Aguilar na Enciclopédia Itaú Cultural de Artes Visuais. Disponível em: 

<http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm>. 

62
 Dripping (gotejamento e borrifos de tinta sobre a tela estendida no chão, procedimento descoberto por 

Marx Ernst, mas utilizado em sentido totalmente diverso) (ARGAN, 1992, p. 532). 

63
 Action paiting: também conhecida como pintura de ação. Cf. Argan, op. cit., p. 532 

64 Trechos do vídeo sobre Aguilar que consta na Enciclopédia Itaú Cultural de Artes Visuais. Disponível em: 

<http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm>. 

http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm
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Figura 52 – Pollock pintando a maneira do dripping e 
action paiting e sua esposa Lee Krasner sentada ao 
fundo. 

Figura 53 - Episódio, Óleo sobre tela Jean Dubuffet, 1984  

Figura 54 – Do lado da paisagem, Oleo sobre tela, Pierre 
Alechinsky  
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3.5.2. O gigante Polifemo (2007) 

 

 

Selecionamos duas telas referentes ao momento da Odisseia que narra o 

incidente de Ulisses com o ciclope Polifemo: O gigante Polifemo e Ulisses 

encontra o de um olho só (FIGURAS 59 e 70). 

 

 

 

 

3.5.2.1. Aspectos formais, visuais e composição 

 

 

Inicialmente, descreveremos a obra O gigante Polifemo (FIGURA 59) em 

seus aspectos visuais. Em uma primeira visada, o que percebemos é uma 

concentração de manchas coloridas dominando a extensão de toda a superfície 

FIGURA 55 – Detalhe de Aguilar 
despejando tinta a maneira do 

dripping. 

FIGURA 56 – Aguilar jogando solvente 
sobre a tinta para que ela se 
esparrame sobre a tela. 

FIGURA 57 – Aguilar desenhando com 
as próprias mãos sobre a superfície 
da tela. 

FIGURA 58 – Detalhe de Aguilar 
jogando as tintas sobre a tela. 
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da tela. São manchas informes que se misturam e se sobrepõem umas às outras, 

quase se fundindo. Estas são incididas por diversas linhas, manchas menores e 

respingos das mesmas cores que se espalham em diversas direções. Outro 

aspecto relevante é a direção na vertical da estrutura em que se configura a 

imagem. É uma imagem que denota bastante movimento e impacto visual.  

Quanto aos materiais, Aguilar trabalha com resina de poliuretano sobre 

tela, que confere à obra determinado brilho ou que de alguma forma reforçaria 

sua visualidade plástica.  
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FIGURA 59 – O gigante Polifemo, de Aguilar (2007), 1,90 x 1,30, resina de poliuretano sobre 
a tela. 
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A segunda etapa da leitura da obra foi dividida em duas partes. Primeiro, 

os elementos visuais menores, aqueles que incidem sobre as grandes manchas 

de cores. São estes elementos que conferem à imagem a sensação de 

movimento, ritmo e intensidade. Isto pode ser observado ao retirarmos as cores 

das manchas que ocupam a centralidade do plano e das próprias linhas – assim 

como está exemplificado na imagem que representa o esquema das linhas 

(FIGURA 60). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Estas linhas de diversas cores – amarelas, vermelhas, azuis, cerúleo e 

marinho, verdes, pretas e cremes – espalham-se por toda a extensão da 

superfície da tela, ora intervindo nas grandes manchas de cores, quase se 

misturando a elas, ou por sobre as mesmas. Trata-se de linhas de diferentes 

espessuras e desenhos que, em determinados momentos, parecem mover-se em 

ziguezagues e, em outros, são quase circulares; ora contínuas, ora entrecortadas 

(FIGURAS 60 e 61).  

Para completar a análise dos pequenos elementos, encontramos 

espalhados por toda extensão da superfície da tela pequenas gotas verdes, 

FIGURA 60 – Detalhe do esquema das 

linhas, O gigante Polifemo. 
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vermelhas e azuis. Como respaldo na visualização daquilo que expusemos em 

relação aos aspectos formais, quanto a esta desconstrução das pinturas e a seus 

elementos formais, criamos dois esquemas visuais a partir das imagens das 

pinturas. São esquemas que dividem o quadro em linhas e massas de cores. Com 

isso, pretendemos facilitar a visualização destes elementos nas referidas pinturas 

– uma imagem que diz respeito às manchas de cores e outra que se refere às 

linhas em seus movimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As manchas de cores ocupam a maior parte da superfície da tela. São 

densas e informes e, assim como as linhas e as manchas menores, também 

criam sensação de movimento, ainda que em menor intensidade; ora se alongam, 

ora se espalham, como se escorressem.  

Uma grande e disforme estrutura se desenha pela configuração das 

manchas coloridas que, agrupadas, sugerem também uma ideia de corpo. Esta 

série de manchas é fluida, mistura-se e se incorpora à superfície do plano, como 

FIGURA 61 – Esquema das manchas de 
cores, O gigante Polifemo. 
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se fossem orgânicas e moles e, portanto, remetem a algo vivo e em movimento. 

Eis o que reforça a ideia de um organismo se movimentando com sinuosidade e 

para todos os lados. Isto pode ser observado no esquema criado para 

exemplificar as manchas (FIGURA 62).  

Façamos uma comparação com uma representação de Polifemo à época 

do período do maneirismo (FIGURA 6365), que consta de um afresco de Pelegrino 

Tibaldi (1527-1596), já comentado e exemplificado no CAPÍTULO II desta 

dissertação. Nela encontramos algumas características que sugerem o mesmo 

movimento e a organicidade característicos da composição de Aguilar. 

 

 

 

 

 

 

Trata-se apenas de um detalhe de todo o afresco, mas, ainda assim, 

podemos divisar o movimento, a agitação e também a força e agressividade que 

encontraríamos na configuração formada pelo conjunto de manchas coloridas e 

informes (detalhe – FIGURA 63). Não pretendemos com esta comparação afirmar 

que Aguilar se baseou nesta imagem ou em qualquer outra representação de 

Ulisses realizada anteriormente. Mas é interessante percebermos como o 

Polifemo de Aguilar guarda, de certa forma, uma aproximação visual com o 

Polifemo de Tibaldi e que a maneira de pintar de ambos, ainda que distante, 

provocou movimentos que significam agitação e violência – no caso de Tibaldi, 

                                                
65

 Fonte: BURUCÚA, 2008, p. 7 

FIGURA 62 – Detalhe de Polifemo do 
afresco de Tibaldi, no Palazzo Poggi em 
Bolonha. 1550-1551. 

FIGURA 63 – Detalhe do esquema das 
manchas, O gigante Polifemo. 
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isso obedece a regras de composição do desenho, da estrutura e da forma, 

conforme os cânones miméticos da Renascença. 

Aguilar, pelo contrário, foge destas concepções e produz seu ciclope 

mediante o emprego de uma maneira de pintar que se alia ao expressionismo 

abstrato, mais precisamente à action paiting. É isso que cria a sensação de 

movimento, de agitação e violência que vemos impressas na obra de Tibaldi.  

Cada um à sua maneira e evidentemente à sua época cria uma 

interpretação de Polifemo, que diz respeito às convenções e regras de 

composição pictórica do período, no caso de Tibaldi, e as ausências destas na 

obra de Aguilar. Dialogam ambos com o texto de Homero de acordo com suas 

convicções conceituais e com suas poéticas, mediante o emprego de questões 

formais, conceituais e plásticas referentes à pintura. E, por mais que estas 

questões sejam diferentes, em um e outro dizem respeito ao meio da pintura. 

Uma forte característica desta série de pintura é a sensação de movimento. 

Movimentos sinuosos e inconstantes, que se intensificam com a justaposição das 

linhas, manchas e gotejamentos de tintas.  

Outro dado importante, a posição da tela na direção vertical em 

consonância com o fato de que as cores escorrem para baixo, cria a ideia de uma 

figura que se fixa, que se posiciona em pé, à maneira de um ser antropomorfo. 

Essa característica se evidencia pelo próprio processo do dripping, a partir do 

qual Aguilar lança as tintas sobre a tela (FIGURAS 55 a 58), espalhando-as e 

criando essa conformação informe e esta sensação de que as mesmas escorrem, 

misturando-se umas nas outras.   

Tal visualidade é disforme e imprecisa, entrelaçando-se, criando uma forma 

sinuosa e movimentada que se reforça, primeiro, pela relação das manchas de 

cores entre si e, em segundo lugar, das linhas que formam desenhos, grafismos, 

garatujas à semelhança de arames, veias, linhas que se insinuam por toda a 

superfície da tela (FIGURAS 59 a 63). São justamente estas linhas, conforme já 

comentamos, que criam a impressão de movimento, de agitação e violência.  

Esta perspectiva nos parece ainda mais notória quando observamos os 

esquemas criados para levar o observador a compreender os aspectos formais da 

configuração (FIGURAS 60 e 61). Ao lançarmos um escrutínio detalhado sobre 
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essas imagens, podemos perceber figuras que se insinuam e incidem sobre a 

superfície da tela, formando quase uma narrativa. 

Talvez consigamos ainda divisar uma luta entre Ulisses e o gigante 

Polifemo, em que o corpo do primeiro pode ser desenhado pela mancha de cor 

creme – um dos braços é formado por um filete azul-marinho e a própria cabeça 

circular. O movimento que esta linha sugere se assemelha a um golpe: é como se 

esta figura se projetasse sobre a outra figura formada pelas manchas azul, 

amarela, verde e vermelha, em que a cabeça de Polifemo é azul, parte do tronco 

é verde e amarelo e seus braços e pernas seriam formadas pela continuação das 

manchas amarela, azul escuro, verde e da vermelha. Se pudéssemos separar 

apenas estes dois desenhos, teríamos claramente esta noção. Ainda que não tão 

facilmente, conseguimos identificá-las com um exame acurado (FIGURA 63). 

Observemos as imagens abaixo (FIGURAS 64, 65 e 66) que nos indicam estas 

possíveis configurações nesta obra de Aguilar, as linhas nas cores preto e 

vermelho, por exemplo, indicando as manchas que formam a cabeça, o tronco, os 

braços e as pernas, sem esquecermos que isso é sugestionado pelo movimento e 

a direção das manchas e linhas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 64 – Detalhe da cabeça de 
Polifemo. FIGURA 65 – Detalhe do tronco 

e membros do Polifemo. 
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Abaixo encontramos a definição na obra de Aguilar a suposta configuração, 

que indicaria para nós, aquilo que mencionamos nos parágrafos anteriores, uma 

quase figura humana, que se insinua por sobre as outras manchas, nessa 

imagem (FIGURA 66) há um destaque do detalhe que mencionamos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talvez não tenha sido intenção do artista criar essa figuração, nem mesmo 

sugeri-la. No entanto, considerando que a imagem produz vários significados, e 

por ser característica do signo plástico a ambiguidade – sendo a própria 

configuração, em seu nível de abstração, uma “obra aberta” em diversas 

interpretações –, podemos operar nesta direção em nosso estudo. 

O Polifemo de Aguilar não tem um olho apenas, mas talvez vários, ou 

diversos braços. Provável ainda que seus diversos olhos e membros estejam 

presentes nas várias cabeças que se desenham pelas manchas coloridas. Seu 

gigantesco corpo também se desenha pelo movimento das mesmas manchas 

coloridas, que se espalham e se misturam às linhas diagonais, transversais, 

ziguezagueantes, entrecortadas, múltiplas etc. (FIGURAS 64, 65 e 66). Por que não 

pensá-los, então, como tentáculos de uma figura semi-humana, um titã 

antropófago?  

Este movimento todo não poderia representar o próprio Polifemo se 

debatendo no chão enquanto agoniza por conta de seu olho ferido? Não podemos 

FIGURA 66– Detalhe da imagem 
que sugere a figura de um 
homem. 
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afirmar com certeza, entretanto, isso não corresponderia à forma como foi 

Polifemo incorporado aos signos visuais que Aguilar confere a sua pintura? Um 

corpo que se agita e que agoniza violentamente? 

O interessante é que, com uma linha, encontraremos a alusão ao ciclope 

Polifemo e, por conseguinte, à pintura com o trecho da obra: desenha-se o título 

da obra através da tinta que se deixa cair por sobre a superfície da tela, na parte 

inferior da mesma (FIGURA 67).  

 

 

 

 

Este signo linguístico é traduzido, mesmo que sutilmente, como se fosse 

um desenho, um grafismo a mais, para reforçar a identidade da pintura com a 

obra literária e confirmar algo que faz parte da marca de Aguilar – a introdução de 

elementos linguísticos em suas obras e, à sua maneira, a transformação destes 

elementos em desenho, fazendo-os parte integrante da pintura.  

O diálogo dessas obras com o expressionismo abstrato de Pollock é 

notório. A action paiting não só demarca o ato de pintar, mas também determina o 

tipo de resultado que a obra terá (FIGURAS 55 a 58). É como se no gesto 

expressivo e agitado do artista, ao manusear as tintas sobre a superfície da tela, 

estivesse gravada de maneira sugestiva a própria configuração formal da 

composição plástica. Antunes nos apresenta um interessante comentário sobre 

esse processo expressivo das pinturas de Aguilar: 

Orgia de cores expondo vestígios de seu corpo em giros, curvas, 
movimentos expressos e impressos nas camadas de tinta sobre a 
tela. Do tato tinta na pele tela. Com intenção parecida adentrou 
pioneiramente na vídeo-arte. A câmera-pincel refazendo o traçado 
dos gestos. Chupando a superfície de pessoas, coisas, cores, 
reveladas por sua transformação em fluxo luminoso; linhas 
pulsantes. “O olho do diabo”. Sem abandonar a pintura - porto 
seguro de onde sempre partiu para outros descobrimentos –, 

FIGURA 67 – Detalhe do título da pintura O gigante Polifemo, escrito à base resina de poliuretano. 
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Aguilar chega agora a uma nova encruzilhada-síntese dos 
diversos meios por onde a imagem corre. Onde a matéria e a 
realidade virtual se alimentam, abrindo territórios e repertórios 
virgens, a serem explorados. (ANTUNES, 2000)66 

 

 

Seriam justamente o gesto, a tinta, e a matéria, surgidos desta action 

paiting, que formariam este Polifemo, um gigante de manchas de cores, 

gestualidade expressiva, movimento e abstração. Podemos inferir que Aguilar, 

com sua gestualidade e sua materialidade plástica, está inserido nas questões 

que a pintura matérica propôs nos anos 50 e, posteriormente, nos anos 80. Sua 

contribuição seria, neste caso, as experiências com outras possibilidades 

plásticas, ao incorporar elementos da linguagem, seja tornando a palavra um 

signo visual ou plástico, seja revelando o caráter de grafismo que a própria já 

possui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
66 Extraído de texto crítico sobre o artista retirado do site oficial do artista. Disponível em: <aguilar.art.br>. 

Acesso em: 21.01.2011. 
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3.5.3. Ulisses encontra o de um olho só (2007) 

 

3.5.3.1. Aspectos formais, visuais e composição 

 

 

 

 

Encontramos os mesmos elementos formais na pintura intitulada Ulisses 

encontra o de um olho só (FIGURA 68). A composição segue o mesmo padrão 

formal observado em O gigante Polifemo, pois ambas estão comprometidas com 

a técnica do dripping e, por isto mesmo, assemelham-se em seus aspectos 

formais e visuais.  

Em um primeiro plano, encontramos uma grande mancha amarela 

sobreposta às demais. Esta se destaca, primeiro, em relação às outras pela sua 

FIGURA 68 – Ulisses encontra o de um olho só (2007), Aguilar, 1,50 x 2,00, resina de poliuretano. 
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FIGURA 70 – Detalhe do esquema das linhas, 
Ulisses encontra o de um olho só. 

plasticidade brilhante e, em segundo lugar, pelo contraste que forma com o fundo 

preto.  

Novamente encontramos contrastes que se evidenciam mediante a própria 

conformação da mancha azul em relação às demais e de sua tonalidade em 

relação à mancha amarela em primeiro plano, tal qual a mancha alaranjada em 

terceiro plano e, também, ao fundo preto. Esta se esvai abrindo-se para os 

flancos, à direita e à esquerda, na base inferior da superfície do plano.  

 

 

 

 

 

Nas FIGURAS 69 e 70, podemos entender, assim como nas anteriores, o 

desenho das linhas e as massas de cores que formam a composição; esta, no 

entanto, tem uma predominância das massas sobre as linhas, em que o 

movimento se insinua menos, sobretudo nas linhas exteriores às manchas de 

cores. O movimento, que é proporcionado justamente pelas massas de cores, cria 

uma sensação de vagar. 

Ulisses é um personagem que domina a palavra e a usa com maestria. E, 

nas pinturas de Aguilar, ganha contornos expressionistas abstratos, movimenta-

se, gesticula-se na “orgia de cores expondo vestígios de seu corpo em giros, 

curvas, movimentos expressos e impressos nas camadas de tinta sobre a tela.”, 

como comenta Antunes (2000) ao se referir à maneira de pintar de Aguilar.  

Este Ulisses e suas histórias, que se configuram sobre estas superfícies 

planas, são uma extensão do corpo, do gesto e da expressão de Aguilar. E 

FIGURA 69 – Detalhe do esquema das 
manchas de cores, Ulisses encontra o de um 
olho só. 
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através de seu processo de pintar – as cores, o gestual, o dripping – que Aguilar 

reconfigura Ulisses. 

Ulisses tanto pode se esconder por trás de uma grande mancha amarela 

luminescente, como um guerreiro argivo que aguarda tal qual o próprio Ulisses na 

Odisseia o momento mais propício à vingança: “enquanto eu ali ficava revolvendo 

pensamentos sinistros no fundo do peito, procurando um meio de me vingar”.67 

Mas também pode ser a própria mancha amarelada que, em destaque, insinua-se 

viva, iluminada e brilhante, como o é sua mêtis,68 pronta para criar os meios para 

vencer as adversidades.  

O de um olho só, alaranjado e disforme, apenas se debate e tenta atirar 

uma pedra que se configura justamente pela mancha verde arredondada. É 

importante salientar que são apenas conjeturas estas nossas conclusões, mas 

que, ainda assim, podemos apresentá-las como uma possível interpretação 

poética para a pintura em relação ao episódio narrado na Odisseia. 

 

 

Mais uma vez, o signo linguístico se apresenta como um elemento poético 

em relação à composição, em que o título da obra aparece como um grafismo, 

apesar de mais proeminente e visível, ou legível (FIGURA 71). 

Ulisses, segundo Citati (2005), é este herói que não está em um único 

tempo, mas em vários. Parafraseando-o, podemos dizer que Ulisses é aquele que 

também está em todos os lugares, em todos os espaços e que se multiplica e se 

reveste de cores e linhas: 

                                                
67

 Rapsódia IX da Odisseia (2002, p. 121). 

68
 Encontramos duas definições para a métis ou Polymetis de Ulisses: uma de Seligmann-Silva (2005, p. 237) 

que significa o de muitas astúcias; e outra de Kohler (1998, p. 899), para quem métis é a faculdade de 
apreender rapidamente uma situação e adaptar-se a ela. 

FIGURA 71 – Detalhe do título da obra Ulisses encontra o de um olho só. 
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[...] o seu mundo é mais vasto: compreende a multiplicidade das 
formas, os matizes da mente, o fascínio, a eloquência, a narração 
a proximidade com a magia (CITATI, 2005, p. 159).  

 

3.5.4. Ulisses encontra as sereias (2007)  

[...] o cheiro de terebentina pra mim teve mais importância que a 
roda de Duchamp [...]. Quando eu comecei a pintar, eu pintava 
com Sartre, Kafka do lado [...] com mil outras influências 
martelando [...] não tinha importância alguma o conceito do fazer 
artístico, tipo a excelência do desenho, a plenitude do traço [...] eu 
não, eu sou autodidata, fui com uma porrada.69 

Nesses comentários de Aguilar sobre seu início de carreira, é possível 

compreender como o material, o processo de trabalho e a literatura assumem 

grande relevância em seu trabalho, não só no início de sua carreira, mas também 

durante todo o desenvolvimento dela.  

Por isso podemos afirmar que a incursão de Aguilar pelo universo homérico 

faz parte de uma longa experiência com os meios expressivos das artes visuais e 

com a literatura, com o artista mantendo-se coerente com sua poética e com as 

temáticas que sempre povoaram sua carreira. 

O uso desse tipo de materiais e suportes aliados à maneira de pintar, e 

empregados a série de pinturas exploradas nesse trabalho, foram utilizados por 

quem há muito se debruça sobre a relação da literatura com os meios expressivos 

da pintura. Aguilar é um artista que, como poucos, soube trabalhar a questão da 

relação entre artes visuais e literatura. Acerca desta relação Mendonça observa 

que: 

Uma cultura literária mais que visual fez com que Aguilar também 
experimentasse trabalhar com as palavras como imagem, os 
textos como trama da pintura e aproveitando um ritmo gráfico que 
também se transformasse em ritmo visual. Ele chegou a fazer 

                                                
69 Comentários de Aguilar sobre o início de carreira e sobre suas influências nesse período. Trecho de um 

vídeo sobre o artista que também consta da Enciclopédia Itaú Cultural de Artes Visuais. Disponível em: 
<http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm>. 

http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm
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quadros com textos de Guinsberg, com as narrativas clássicas de 
Homero e com textos dos poetas sufis (1988, s/p.).70  

Na série de pinturas aqui estudadas, Aguilar segue uma coerência formal 

em todas as sequências que realiza. A semelhança de uma para com as demais é 

notória, o que, por sinal, dificulta nossa análise na medida em que os mesmos 

elementos visuais serão encontrados em todas as pinturas do artista, com 

diferenciações apenas no tocante a cores, aspectos gestuais, dentre outros. 

Entretanto, estes mesmos elementos que se repetem criam uma ideia de unidade, 

de conjunto, que, por outro lado, favorece a consideração de que as obras 

exploram a ideia de movimento, agitação e os grafismos característicos na obra 

de Aguilar.  

Tais pinturas, mesmo guardando semelhanças entre si, promovem 

isoladamente, uma relação com os textos referidos da Odisseia, e talvez por isso 

mesmo devamos analisá-las separadamente, e depois em conjunto. 

O episódio das sereias é um dos mais importantes da Odisseia e que 

ganhou, ao longo dos anos, diversas adaptações e traduções no campo das artes 

visuais. No caso da série de Aguilar, tal episódio não poderia ficar ausente.   

 

 

3.5.4.1. Aspectos formais, visuais e composição 

 

A pintura Ulisses encontra sereias (FIGURA 72), bem como Calipso, a bela 

(FIGURA 83), apresenta uma coloração no fundo que se destaca como dado 

importante que, posteriormente, será estudada. O fundo alaranjado cria um 

impacto visual logo a primeira visada, pois o efeito de contraste com as outras 

cores da pintura é bastante evidente, principalmente se observarmos este fundo 

em relação à mancha azul que desce da parte superior, quase ao centro, em 

diagonal próximo ao canto superior direito.  

 

                                                
70 Extraído de: <art-nobobo>. 
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FIGURA 72 – Ulisses encontra as sereias (2007), 1,50 x 2,00, resina de poliuretano sobre a tela. 
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Observemos os esquemas (FIGURAS 73 e 75) criados para que possamos 

perceber com mais clareza os principais elementos: manchas e linhas. As 

manchas se posicionam em diagonal e em conjunto e reforçam a sensação de 

movimento. O que, por outro lado, as linhas e os pontilhados também 

intensificarão: o movimento e a confusão visual provocados pela relação entre os 

grafismos e manchas. Estas duas imagens nos dão uma ideia de como há 

movimento e agitação nesta pintura. 

 

 

 

 

 

 

Nesses esquemas percebemos como há uma forte presença do grafismo 

nas obras de Aguilar. Este vigor expressivo é marcante em todas as telas desta 

série.  

O mito das sereias é complexo e repleto de significados e povoa o 

imaginário do Ocidente desde a Antiguidade. Sua complexidade, que reforçaria o 

enigma, gira em torno de si e reside justamente no fato de apresentar duas 

imagens recorrentes: a primeira, mais antiga, com a forma de uma mulher-

pássaro e a segunda, que conhecemos hoje, com a forma de uma mulher-peixe. 

De acordo com Lermant-Parés, 

O mito das sereias, para quem estuda seu conteúdo e suas 
formas de expressão artística na Antiguidade, mostra logo uma 
terrível complexidade. A própria figura das Sereias apresenta-se 
como um enigma: além de uma evolução de acordo com o gosto 

FIGURA 74 – Detalhe do esquema com 
linhas, Ulisses encontra as sereias. 

FIGURA 73 – Detalhe do esquema com 
manchas de cores, Ulisses encontra as 
sereias. 



116 
 

dos séculos e dos autores, já considerável mas familiar ao 
mitólogo, ela por passa por uma transformação radical e definitiva 
ao perder sua forma inicial de mulher-pássaro para tornar-se 
mulher-peixe, a única Sereia que conhecemos hoje (1988, p. 829).  

Observaremos, então, como Aguilar trabalha plasticamente as 

características das sereias. Como já mencionado, as cores usadas são intensas e 

a relação entre elas, contrastantes, evidenciadas pelo uso de tons primários e 

suas complementares (FIGURA 72). É um dos elementos formais significativos da 

poética de Aguilar. O jogo de contrastes cria determinada sensação de 

excitamento e alvoroço e, ao olharmos para a imagem, é intensa a vivacidade que 

ela nos transmite.  

O contraste entre o azul e alaranjado é intenso, como também o é entre o 

verde, o vermelho e o alaranjado. Por outro lado, o uso dos tons claros e escuros 

do vermelho sobre o fundo alaranjado reforça a sensação de calor, de ardor e de 

energia. O episódio das sereias na Odisseia é também um momento de sedução, 

uma vez que o canto das sereias seduz para a morte. 

Abaixo reproduzimos um trecho do canto e o momento em que Ulisses, 

amarrado ao mastro, suplica sua soltura: 

[...] mas a nau que veloz singrava sobre as ondas e perto das 
Sereias não lhes passou despercebida. Súbito, entoaram este 
harmonioso canto: “Vem aqui, decantado Ulisses, ilustre glória dos 
Aqueus; detém tua nau escura, que não ouvisse a voz de 
agradáveis sons que sai de nossos lábios; depois afasta-se 
maravilhado e conhecedor de muitas coisas, porque nós sabemos 
tudo quanto, na extensa Troáde, Argivos e Troianos sofreram por 
vontade dos deuses, bem como o que acontece na nutrícia terra”. 
Assim elas cantavam, e suas magníficas vozes inundavam-me o 
coração com o desejo de as ouvir [...] (HOMERO, 2002, p. 161). 

As sereias tentam seduzir Ulisses com seu canto em bajulações. O 

comentário do herói é providencial, neste caso, para reforçar a ideia de sedução: 

“[...] assim elas cantavam, e suas magníficas vozes inundavam-me o coração com 

o desejo de as ouvir [...]”. Podemos estabelecer para este “desejo” uma relação 

com as cores quentes. E, aprofundando a análise, poderíamos supor que este 

forte contraste, estas linhas que se misturam aos grafismos e as manchas 
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representem, talvez, a sensação prazerosa que Ulisses sentia e seu desejo 

hipnótico de tentar livrar-se das cordas. 

São contrastes entre as manchas de cores e linhas e grafismos. São 

contrastes entre as partes e o fundo quase uniforme contra os elementos que 

jazem sobre sua superfície e se tencionam na tentativa de se misturar.  

Aqui, mais uma vez, a característica orgânica que esta pintura ganhou é 

evidente, em que a configuração da imagem, quase ocupando a tela por inteiro, 

talvez sugira, deixe insinuar sutilmente uma criatura marinha, um misto de polvo e 

água-viva, o que nos remete à própria ideia das sereias: criaturas fantásticas que 

vivem no mar (FIGURA 75). Observemos o esquema criado para identificar tal 

característica na imagem: A linha preta que circula a mancha azul sugere uma 

cabeça com os olhos em vermelho. Circundada com outra linha preta está outra 

cabeça. Duas pequenas setas brancas apontam para direções diferentes; uma 

para baixo sugere o corpo do próprio polvo. A outra, apontando para a direita, 

indica este emaranhado de linhas, os diversos tentáculos tanto do polvo quanto 

da própria água-viva. E, por último, a linha branca que circunda duas manchas, 

uma verde e a outra branca, na parte inferior do quadro, nos indicaria a parte 

superior da água-viva. Entretanto, é importante que fique claro que não há uma 

definição precisa destas imagens mencionadas, e sim sugestões através dos 

elementos que a compõe. Logo em seguida, temos em separado outras imagens 

(FIGURAS 76, 77 e 78), para uma melhor compreensão disto que estamos 

sugerindo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 75 – Detalhe do esquema, exemplificando que 
partes da imagem sugerem a ideia de criatura marinha. 
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FIGURA 80 – Ulisses encontra as sereias 
(2007), Aguilar. 

FIGURA 78 – Detalhe sugerindo a outra 
água-viva. 

 

 

 
 

 

 

Um emaranhado de linhas, que se misturam e se entrelaçam, criando 

ranhuras e texturas, reforça a sensação de agitação e velocidade. Ulisses em sua 

nau com seus companheiros tentando safar-se mais uma vez de uma 

adversidade. 

Para concluirmos esta análise façamos uma comparação entre uma pintura 

figurativa com uma representação mais narrativa do mito e a pintura de Aguilar. 

Trata-se de duas conformações bem diferentes, mas que guardam algumas 

similaridades. A própria posição em que se direciona o quadro na horizontal é 

uma delas. Se fôssemos mais a fundo, conseguiríamos perceber, por exemplo, 

algumas proximidades na própria composição. A ideia de um centro gravitacional 

para a composição, a que todo olhar se direciona, está presente tanto em uma 

como em outra.  

 

FIGURA 79 – Odisseu e as sereias (1909), Herbert 
James Draper.  

FIGURA 76 – Detalhe daquilo na imagem 
que nos sugere o polvo. 

FIGURA 77 – Detalhe 
que sugere uma da 

água-vivas 
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Tanto a cena de Draper como a de Aguilar pretendem retratar este 

momento de sedução com excitação e vivacidade. Draper se utiliza de elementos 

miméticos em que os detalhes realistas são a tônica. Aguilar, por sua vez, cria 

sua cena através de manchas de cores, linhas e grafismos, ou, através destes, as 

sensações e emoções que o próprio Ulisses sentira ao ouvir o maravilhoso canto 

das sereias (FIGURAS 7971 e 80). 

 

 
3.5.5. Calipso, a bela  

Tal como aparência da sua ilha, a aparência de Calipso é 
encantadora. Vemo-la durante alguns dias, antes de Ulisses a 
abandonar. Canta ao tear, diante do fogo que cheira a cedro e a 
incenso; recebe Hermes e oferece-lhe ambrósia; protesta contra a 
decisão de Zeus, que quer afastar Ulisses; acaricia Ulisses com a 
mão, jura-lhe pela terra, pelo céu e pelo Estige; tenta, em vão, 
retê-lo; faz pela última vez amor com ele e aparece-nos, pela 
última vez, com um vestido de fio de prata, fino gracioso, um cinto 
de ouro, um véu sobre a cabeça. (CITATI, 2005, p. 121) 

 
A Calipso que Citati (2005) nos apresenta e que o próprio Homero deixou 

entrever na sua narrativa é esta figura da sedução. Uma ninfa que espera 

convencer Ulisses a ser imortal para que possa desposá-lo e tê-lo para sempre. 

Mas Ulisses a rejeita. Nega seu desejo. E, mesmo que faça amor com ela, 

permanece com o coração em Ítaca, seu reino, em Penélope, sua esposa, e em 

Telêmaco, seu filho. O momento de Ulisses e Calipso na ilha de Ogígia é um 

momento de desejo e paixão, mas também de tristeza e exílio. Duas forças 

poderosas que tentam Ulisses. Mas não conseguem fazer com o herói curve-se e 

deixe de sonhar com seu retorno.  

 

 

                                                
71

 Fonte: Ferens Art Gallery, Hull, Inglaterra. Disponível em: http://www.hullcc.gov.uk/pls/xximages/docs/ 
fag_014.jpg>. 
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A estadia de Ulisses na ilha de Ogígia atravessa momentos de dor, 

melancolia, prazer, saudade, tristeza etc. São variados os sentimentos e as 

sensações que o herói experimenta nesse período de exílio, para, por último, 

sentir alegria e alívio, quando sabe, pelos lábios de Calipso, que é chegada a 

hora de sua partida, de seu retorno. O nóstos, a grande viagem da Odisseia, é o 

retorno (SELIGMANN-SILVA, 2005, p. 240). 

 

 

3.5.5.1. Aspectos formais, visuais e composição 

 

Calipso, a bela (FIGURA 83) segue o mesmo padrão das outras da série: 

linhas que se assemelham a garatujas, linhas de crochê, grafismos, arames etc., 

espalhando-se para diversas direções, em diagonais, horizontais, verticais 

(FIGURA 81). Há grandes superfícies de manchas de cores que se concentram no 

meio da tela e se esparramam para as bordas. O interessante é a direção em 

diagonais a partir do que as manchas se posicionam (FIGURA 83). E as próprias 

linhas acompanham. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novamente o fundo é dominado por uma cor quente. Uma tonalidade de 

alaranjado mais escuro. Um tom luminoso e uniforme. Esta cor quente, quando é 

invadida, sobreposta por cores contrastantes, reforça sua qualidade quente, pois 

são justamente as cores frias que lhe invadem é que irão reforçá-la (FIGURA 83).  

FIGURA 81 – Detalhe do esquema com 
linhas, Calipso, a bela. 

FIGURA 82 – Detalhe do esquema com 
manchas de cores, Calipso, a bela. 
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Atentemos agora para os aspectos compositivos e a suas implicações na 

questão da significação poética do texto.  

Temos, primeiramente, um casal e, em segundo lugar, uma relação de 

paixão. Segundo Citati, “no tempo moderno da Odisseia, as deusas já não tornam 

imortais os que amam” (2005, p. 122). A união, portanto, entre os dois seria a 

última e única da Odisseia. Entretanto, ao que parece, a pintura de Aguilar se 

ocupa com as questões da paixão, da emoção, da beleza de Calipso e sua 

sedução. E também de seu desejo e amor por Ulisses. É seu leito que vemos se 

pronunciar por entre linhas e manchas de cores? Talvez. Fortes cores que se 

contrastam e praticamente explodem, lançando-se para fora do plano 

bidimensional.  

FIGURA 83 – Calipso, a bela (2007), Aguilar, 1,50 x 2,00, resina de poliuretano. 
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Nas linhas pretas expostas nas imagens (Figuras 81 e 82), podemos 

visualizar o movimento que os elementos principais da composição fazem – as 

manchas de cores e as linhas; os diversos grafismos que se direcionam para 

todos os lados. Estas linhas em diagonal nos provocam instabilidade, dinamismo 

e movimento – porque a variedade com que as manchas e as linhas se 

direcionam nos causam esta sensação. Ao mesmo tempo, ao olharmos 

separadamente para as manchas (FIGURA 82), temos a impressão ou a ideia de 

possíveis figuras deitadas uma sobre a outra. A mancha verde misturada à 

mancha alaranjada (como está indicado pela seta lilás) sugere um corpo que está 

sob outro corpo representado pela mancha azul.  

O leito de Calipso e Ulisses está ao centro da tela (FIGURA 82). Novamente 

se observarmos a mancha azul que está sobre todas as outras, perceberemos um 

movimento que sugere uma figura deitada de lado.  

Estes dois corpos deitados se enlaçam, movimentando-se. Os tecidos que 

envolvem o leito de Calipso estão ali figurados pelas cores frias que se misturam 

ao fundo. As cores intensas pelo jogo contrastante sugerem esta atmosfera 

quente. As linhas ou garatujas que se desenham no plano poderiam deixar 

entrever o próprio entrelaçar e movimentar de corpos. 

Interessante também é a aparência de mapas geográficos que as manchas 

ganham se observadas separadamente (FIGURA 82). Poderíamos sugerir que se 

trata da ilha de Ogígia? Pode ser esta uma possibilidade interpretativa, pois as 

imagens não têm uma proposta definida; sendo abstratas, sugerem ampla 

variedade de conclusões.  

 

 

3.5.6. Ulisses mata todos 

 

Concluindo nossa análise e interpretação das obras de Aguilar, 

trabalharemos agora com a pintura Ulisses mata todos (FIGURA 84), que é a 

pintura referente à Rapsódia XXII, ou “A matança dos pretendentes”. Trata-se do 

episódio, na Odisseia, em que Ulisses se vinga dos pretendentes à mão de 

Penélope – os mesmos que pilharam seu reino e tentaram assassinar Telêmaco. 

É o momento mais sanguinário e violento da Odisseia, talvez o único, além do 
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incidente com Polifemo, em que são retratadas a morte e a violência com tanta 

veemência. Como Citati observa, 

[...] não há qualquer possibilidade de conciliação: nenhum 
reconhecimento de culpa pode apagar a ofensa que ferira os bens 
e a família de Ulisses. Os pretendentes têm de conhecer a “morte 
escarpada” [...]. Começa o massacre mais feroz da épica antiga 
[...]. Ulisses é um leão: os pretendentes, que tinham matado, 
contra todas as leis, tantos bois e porcos da casa, são gado a 
sacrificar. O espírito intrincado de Ulisses gosta dos “nós”: nas 
suas mãos, esses “nós do morticínio” enredam-se até formarem 
uma rede de muitas malhas, que ocupa a sala dos banquetes, dos 
cantos e das bebidas. (2005, p. 248) 

São estes “nós” que mais pretendemos explorar nessa pintura. Aliás, nós, 

fios, linhas, garatujas etc., que estão presentes o tempo todo nesta série de 

pinturas, como algo que vai se enrolando, embaraçando, criando tensões, 

movimentos, ritmo e velocidade e tecendo a narrativa através destas linhas e 

manchas.  

 

 

3.5.6.1. Aspectos formais, visuais e composição 

 

A pintura Ulisses mata todos tem aquilo que as outras duas anteriores 

também possuem: cores contrastantes, horizontalidade no suporte e várias linhas 

que se espalham para todos os lados, enviesadas, quase rabiscos autômatos, 

querendo ditar o ritmo da luta, da vingança, do morticínio – este o movimentar 

frenético que linhas em seus ritmos operam. As manchas de cores, quase 

grandes pinceladas, deixam invadir-se por estes riscos, por este ritmo. O fundo 

azul, o grande mar. Ou seria o imenso céu azul, morada dos deuses, recebendo 

as cores, acolhendo o que é o futuro de Ulisses, o que lhe foi prometido?72 

 

 

                                                

72
 Uma referência às previsões que o adivinho Tirésias faz a Ulisses em sua descida ao Hades, na Rapsódia 

XI. 
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Há aqui uma luta de corpos, representados, assim como na maioria das 

pinturas, por esta junção de linhas, garatujas, riscos e manchas coloridas 

(FIGURAS 85 e 86). Há também uma “batalha” de elementos formais por espaço 

dentro do plano: 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 85 – Esquema sobre as linhas, Ulisses 
mata todos. 

FIGURA 86 – Esquema sobre as manchas 
coloridas, Ulisses mata todos. 

FIGURA 84 – Ulisses mata todos (2007), Aguilar, 1,30 x 1,90, resina de poliuretano sobre a tela. 
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FIGURA 87 – Ulisses matando os pretendentes 
(1805), John Flaxman, gravura sobre papel. 

Comparemos a transcriação de Aguilar (Figura 88) e de John Flaxman 

(1755-1826)73 (Figura 87)74 para esta cena na Odisseia. Ambas se apresentam 

em um suporte na horizontal. A figuração de Flaxman é bem ilustrativa e pretende 

retratar a cena a maneira dos neoclassicistas.75 Já Aguilar ilustra sua cena em 

jogo de cores, linhas e formas.  

 

 

 

 

 

O importante, como já foi mencionado, é percebermos e compreendermos 

como estes artistas encontram maneiras de transcriação do texto literário para 

outra linguagem. A pintura tem seus esquemas e suas estratégias poéticas, assim 

como a literatura também tem as suas. 

A luta, a vingança, a morte estão nesta pintura em tons de azul, vermelho, 

amarelo, verde, branco e preto. As cores primárias e duas neutras poderiam 

significar o retorno de Ulisses àquilo que é mais primordial no homem: o lar. Ou 

àquilo que é mais primitivo: a força bruta e a violência.  

Diríamos que a Odisseia em seus movimentos fora retratada por Aguilar 

como numa escrita autômata; basta observarmos a figura em que se percebe o 

desenho gestual e vigoroso das linhas presentes na composição (FIGURA 85). Da 

                                                
73

 Importante escultor e desenhista do neoclássico inglês. Reconhecido por suas ilustrações das obras de 
Homero, Ésquilo e Dante. Fonte: Tate Galery. Disponível em: <tate.org. uk>. 
74

 Fonte: Tate Galery. Disponível em: <tate.org. uk>.  

75
 Os artistas neoclassicistas empregavam um forte rigor formal expressos numa clareza das formas, 

equilíbrio e proporção nas imagens representadas. Retomando princípios da arte greco-romana pretenderam 
ser uma antítese dos princípios estéticos da arte anterior expressas no barroco e rococó. cf. Enciclopédia Itaú 
Cultural de Artes Visuais. Disponível em: <http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/ 
index.cfm>. 

FIGURA 88 – Ulisses mata todos (2007), Aguilar. 

http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/%20index.cfm
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/%20index.cfm
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/%20index.cfm


126 
 

mesma maneira como os surrealistas propuseram: desenhos, cores, gestos, 

signos, narrativas surgidas do inconsciente. Assim, Aguilar operou neste retorno a 

suas raízes. Ou nas palavras do artista: “a Odisseia é a grande viagem de retorno 

[...] é a formação do „self‟”.76 E, talvez, o artista tenha feito desta uma grande 

viagem de retorno à literatura, aos clássicos, ao mito, à pintura, à suas origens de 

artista plástico.  

 

 

3.6.  Lenir de Miranda e Ulisses: assemblagem, matéria, tinta.  

Metáforas visuais de um mito 

 
Lenir de Miranda e uma artista gaúcha, de Pelotas (RS), que não se 

prendeu às questões regionais, mas ampliou seus horizontes com uma produção 

vastíssima e com reconhecimento. Transitando por diversos meios e suportes, 

sem se deter em um ou outro, ela explora as possibilidades que a arte 

contemporânea oferece, perscrutando os caminhos que este campo ampliado 

oferece aos artistas, e, assim como Aguilar, também se apropriará da literatura 

para produzir obras que exploram as possíveis associações, relações e 

contaminações que esse processo possibilita. Segundo a própria artista, 

Somos Ulisses de todas as latitudes, com pensamentos nômades, 
nestas trajetórias de experiências, compartilhadas, conflituosas ou 
não, postas numa pluralidade em moto-perpétuo. (MIRANDA, 
2007, p. 298) 

Desde 1977 que Lenir de Miranda explora em sua poética a personagem 

Ulisses.  A citação acima nos permite compreender um pouco sua relação com o 

personagem, que não se restringe à Odisseia de Homero, mas que vai além e 

chega ao século XX modernizada através da literatura de James Joyce, com seu 

Ulisses revivido e modernista. De acordo com Burucúa, 

 

                                                
76

 Citação extraída de uma conversa com Aguilar por telefone, em 03.02.2011.  
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No Rio Grande do Sul, a artista plástica Lenir de Miranda, em 
nossos dias, já há um bom quarto de século, vem frequentando, 
com inspiração, a figura de Ulisses. Seu ponto de partida foi a 
épica aluvional, caótica e inabarcável de Joyce, mais que a épica 
dilatada, translúcida e comunicável, de Homero. Porém, para dizer 
a verdade, ainda nos momentos em que Lenir insistiu mais acerca 
da derivação joyceana de suas imagens, não deixa de assomar a 
imensidão marinha da antiga Odisseia. (2009, p. 12) 

Primeiro, é o Ulisses joyceano; depois é Homero quem passa a figurar em 

sua poética, ora um, ora outro, para em seguida os dois juntos. Os “Ulisses”, de 

Joyce e Homero, expressam-se em diferentes suportes: desenhos, têmperas, 

pinturas, livros de artista, instalações etc. Em suas viagens pelos mares poéticos 

de Ulisses, os meios expressivos e os materiais são ampliados, para além das 

questões formais, ganhando contornos, imagens, matérias, expressões que só 

reafirmam o caráter múltiplo do personagem. 

Enquanto nas pinturas de Aguilar o que é evidenciado é a própria Odisseia, 

em Lenir a narrativa é vista e pensada a partir de seu principal personagem: 

Ulisses. 

Para Lenir, este personagem representa, significa um arquétipo de nós 

todos, viajantes na senda de nossas identidades. Em uma de nossas conversas 

via e-mail,77 a artista pontuou algumas questões que são fundamentais para 

compreendermos o que o mito representa para ela e como este se insere em sua 

poética:  

[...] eu sempre digo que não faço uma mera ilustração do texto 
literário – o que acontece é um processo interiorizado, algo do 
subconsciente, pois a literatura produz imagens mentais que irão 
se manifestar, comigo, de forma inconsciente mesmo – a pintura é 
uma outra linguagem – meus cenários são arqueológicos e os 
mitos estão em nossas paragens arquetípicas – já leste Mircea 
Eliade? [...] se Ulisses é o mito por excelência da civilização 
ocidental, ele é também o retorno, o eterno retorno mítico, mas é 
também a busca do conhecimento ao qual se jogou Ulisses. É a 
busca do auto-conhecimento – e, para mim, é o retorno pela arte, 
e, nesta exposição, pela pintura [...].78 

                                                
77

 Desde 2009, quando ingressei no programa de mestrado em Cultura Visual, mantenho contato através da 
internet com a artista Lenir de Miranda. 
78

 Conversa realizada com a artista via e-mail, em 28.04.2010, às 19:16:43. 
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Como a própria artista afirma, Ulisses em sua obra não se insere em um 

caráter ilustrativo, vai além, já que ela propõe outras possibilidades poéticas para 

o mesmo. São processos interiorizados que emergem, afloram a superfície do ser 

e são transpostos como enigmas através das pinturas que ela realiza.  

É importante o conceito de retorno e o caráter que este ganha na poética 

da artista, pois há uma busca, como ela mesma menciona, de autoconhecimento, 

e este virá através de sua arte. Trata-se de um retorno a Ulisses, ao mito, à 

pintura, à arte e a si mesma. 

A obra pictórica de Lenir trará uma nova roupagem à mítica homérica, da 

mesma forma que o fez Aguilar; entretanto, este faz através de cores, linhas, 

manchas e movimentos, operando sobre resina de poliuretano. Lenir, por outro 

lado, opera seus sentidos e a plasticidade das tintas incorporando elementos 

outros, não apenas restritos às tintas e aos suportes tradicionais. A artista investe 

sobre uma variedade de materiais e suportes,tais como tinta acrílica, carvão, 

arame, plástico, borracha, papel, tela, tecido etc.  

Lenir cria condições para que a narrativa homérica da Odisseia e sua 

principal personagem revivam e se manifestem contemporâneas, pós-modernas e 

em cores, em traços, formas, matérias que vão se formando como a própria 

artista afirma: “tudo são metáforas”.79 Ulisses é uma metáfora que se transcria em 

metáfora? Podemos afirmar que sim. Pensarmos Ulisses como a metáfora do 

viajante pelo desconhecido, ou na afirmação de Hartog, daquilo que 

convencionou chamar de todas as viagens: o nome de uma sonda espacial a 

cruzeiros marítimos (2004, p.130).  

Ulisses é uma viagem sobre si mesmo. Ulisses é a viagem de todos nós 

pelas searas da vida. Parafraseando Lenir, é também, uma viagem de retorno 

pela pintura, pela arte. Segundo Bohns, 

Há, sim, muita vida que continua existindo para além da 
materialidade das obras de Lenir de Miranda. E quem quiser 
compartilhar do interesse da artista sobre literatura, verá que os 
assuntos nunca são periféricos ou superficiais. Fiel a James Joyce 
há muito tempo, suas conversas imaginárias com o escritor e seus 
personagens se transmutam em gestos vigorosos e delicadas 
construções. Nos últimos tempos, fez um mergulho ainda mais 
profundo nas origens do pensamento ocidental: foi buscar em 

                                                
79

 Trecho de uma conversa realizada com a artista por e-mail em 28.04.2010, às 19:16:43. 
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Homero as passagens míticas que se tornaram novas metáforas 
constitutivas do seu processo criativo (2009, s/p.).80 

Enquanto as pinturas de Aguilar explodem num instante em cores, gestos, 

grafia, ritmo e movimento, são instantâneas, as pinturas de Lenir e suas 

assemblagens são demoradas. É necessário um escrutínio mais detalhado para 

que se possa percebê-las e compreendê-las. As pinturas de Aguilar estão na 

superfície da tela, quase à maneira dos minimalistas; por mais paradoxal que isto 

possa parecer, são aquilo que apresentam em sua “carnalidade”.81 Lenir, ao 

contrário, submerge e emerge o tempo todo pela materialidade de suas pinturas e 

assemblagens, em que cada elemento exposto compreende, como ela própria 

afirma, uma metáfora. 

Sobre as pinturas de Lenir da exposição Meu nome é Ninguém (2009), 

Silva comenta: 

Na pintura, depois das negras figuras da cerâmica grega, chama-
me a atenção, entre outros, o neoclássico John William 
Waterhouse com o seu impressionante Ulisses e as sereias. Em 

comum entre todas as figuras, seu caráter ilustrativo [...] Lenir de 
Miranda faz aí um corte epistemológico – usando uma expressão 
de Bachelard. Sua arte já não é mais ilustrativa – como as 
aquarelas de William Blake feitas para ilustrar a Divina Comédia, 
numa das quais se pode ver Ulisses, junto com Diomedes, ambos 
condenados ao oitavo círculo do Inferno – e sim, recorrendo a 
uma expressão da artista, um atordoamento de imagens diversas. 
Linda expressão! Pode ser tomada, se não como tradução, 
todavia como umdichtung, como transcriação do caráter 
polítropon, multifacetado, de Ulisses, tal como aparece no primeiro 
verso da Odisseia (SILVA, 2009, s/p.). 82 

É assim que as imagens criadas a partir de Ulisses e a Odisseia se 

expressam na obra de Lenir como uma multifacetada configuração. Fugindo da 

ilustração, ela abarca uma gama de possibilidades interpretativas e irá contribuir 

                                                
80

 Citação extraída de texto sobre exposição de Lenir de Miranda no MARGS, em fevereiro de 2010. Texto de 
autoria de Neiva Maria Fonseca Bohns, historiadora e crítica de artes visuais, professora de Arte 
Contemporânea do IAD/ UFPel. Disponível em: <lenirdemiranda.com>. 
81

 Cf. a discussão sobre a arte minimalista no Capítulo I desta dissertação.  
82

 Citação extraída de texto que está na orelha do catálogo da exposição Meu nome é Ninguém (2009).  
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para a ideia defendida por Francastel (1982), sobre a ambiguidade do signo 

figurativo, que Basbaum (2007) ampliará para signo plástico.83 

Finalizando nossos comentários iniciais, queremos considerar que a obra 

de Lenir é herdeira das questões e dos problemas apresentados pela Geração 

80.84 Durante os anos 1960 e 1970 a pintura esteve alijada do processo artístico 

mundial em razão da desmaterialização que as artes visuais sofreram com o 

advento das poéticas da land art, performance, body art e, principalmente, da arte 

conceitual. Nos anos 1980 há um retorno à pintura em escala mundial, com a 

retomada de algumas questões fundamentais da pintura no pós-guerra (anos 

1940 e 1950): abstracionismo informal, pintura matérica, aliadas a uma forte 

presença da cultura nos diversos signos utilizados como elementos poéticos.  

Não poderíamos deixar de considerar as influências desse período, sua 

problemática, ou seja, as questões que a arte daquele período sofreu e as 

possibilidades poéticas que esta ofereceu às gerações futuras. Por isso mesmo, é 

bom que se afirme que a obra de Lenir de Miranda se insere na poética 

contemporânea dialogando com artistas e conceitos que fizeram da volta da 

pintura um novo renascer para arte na cultura contemporânea. 

 

 

 

3.6.1. Lenir de Miranda: processos pictóricos 

 
Para esta série sobre Ulisses produzida para a exposição Meu nome é 

Ninguém (2009), a artista trabalhará com pintura sobre tela, ora variando o 

suporte, ora se utilizando de materiais variados para compor suas metáforas: 

arame, borracha, carvão, ferragens, tecido, zinco etc.  

Verificamos um diálogo destas pinturas com as pinturas matéricas da 

década de 1980, principalmente com um artista em especial: Anselm Kiefer, com 

quem Lenir compartilha o gosto pela literatura, pela pintura neo-expressionista e 

pelos materiais díspares ao pictórico. 

 

                                                
83

 Conforme discussão apresentada no CAPÍTULO I desta dissertação.  

84
  Cf. Heartney (2001), Archer (2008) e Argan (1998).   
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Segundo Bulhões, a pintura de Lenir é herdeira da Geração 80: 

Lenir de Miranda fez parte da chamada Geração 80, que reativou 
tendências neoexpressionistas, dando novo alento à pintura 
abandonada e desacreditada pela arte conceitual dos anos 70. 
Entretanto, sua produção e experimentação manifestam-se além 
da pintura em instalações e livros de artistas, que criou a partir do 
mítico personagem e suas viagens. (BULHÕES, 2009, p. 42) 

 

Não é difícil percebermos estas influências e o uso desde vocabulário 

plástico. Observando as obras de Kiefer (FIGURAS 89 e 90) e algumas obras da 

série de pinturas de Lenir realizadas para a exposição Meu Nome é Ninguém 

(2009), perceberemos as proximidades e o diálogo profícuo, em que a literatura 

torna-se um elemento poético a mais, transmutando-se em formas, cores e 

materiais, em signos plásticos.  

Escapando, e muito, àquela consideração que a própria artista faz sobre 

suas transcriações da literatura não serem mera figuração ilustrativa do texto, 

suas intenções são outras, tanto mais explorar aquilo que o texto literário tem de 

poético e suas possibilidades de ampliar sentidos, do propriamente seguir 

fielmente o texto, como se em tentativa de repetição literal. Nem Kiefer nem Lenir 

compactuam com esta proposta. 

Nos comentários de Archer sobre uma pintura de Kiefer, podemos 

compreender o que isso significa: 

[...] o poder transformador do fogo era repetidamente usado por 
Kiefer como metáfora do processo artístico. A palha era usada 
como símbolo irônico desse processo [...] as fotografias são 
reunidas em conjunto, por vezes em enormes livros com folha de 
chumbo [...] Kiefer usou novamente a palha em importante série 
de 1981, intitulada, devido ao refrão do poema Todesfuge do 

poeta e judeu Paul Celan, “Teu cabelo dourado, Margareth? Teu 
cabelo cor de cinza, Sulamith”, numa referência às vítimas do 
Holocausto. Algumas linhas cruzam as telas, atribuindo à 
paisagem ou à figura um significado emblemático (2008, p. 162). 

É possível percebermos o diálogo que se estabelece entre Kiefer e Lenir no 

momento que os dois transformam a matéria pictórica em elemento poético. Uma 
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variedade de materiais estranhos à pintura, mas que no processo de incorporá-los 

à superfície da tela tornam-se parte da obra e passam a constar como familiares a 

ela (FIGURAS 8985, 91 e 92). Materiais que são utilizados metaforicamente para 

criar significados, símbolos e, sobretudo, poesia visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
85

 Saatchi Collection, Londres. Fonte: ARCHER, p. 164. 

FIGURA 90 – Detalhe da palha sobre a pintura, 
Margarete, 1981. 

FIGURA 92 – Detalhe da palha sobre a 
pintura Seu cabelo dourado, Margarete, 

1981. 

FIGURA 91 – Seu cabelo dourado, Margarete, Anselm 
Kiefer, 130 x 170 cm, óleo, emulsão, e palha sobre 
tela, 1981.  

FIGURA 89 – Margarete, Anselm Kiefer, óleo e 
palha s/ tela, 110 x 149, 1981.  
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Podemos perceber estes variados elementos estranhos à pintura nos dois 

detalhes das pinturas de Kiefer e Lenir (FIGURAS 89, 90, 9186, 92 e 93) 

reproduzidas acima. São elementos que fazem parte da pintura. Criam com ela 

uma relação e passam a figurar como elementos formais e poéticos. 

 

 

3.6.2. Meu nome é Ninguém (2009) 

Posso ouvir o som desta pintura sulcada pelo carvão. É a vibração 
da sua presença física, sob cores líquidas sombrias de mares e 
terras míticas. Sempre o mar terá muitas vozes, como diz Eliot, 
em “The Dry Salvages-I”, e a pintura se estende além de suas 
margens iniciais. O vocabulário desta pintura forma-se nos tons 
rebaixados e subterrâneos, num céu marrom e fragmentos e suas 
rugas de carvão, é o que confere o caráter específico de sua 
linguagem. É como a imagem se descobre, numa terra devastada, 
como restos de queimadas imagens que se acumulam camada 
após camada... um palimpsesto de memórias e tentativas agitadas 
para reter a cena. Uma pintura fica viva quando ela flui para 
dentro invadindo o que há em nossos próprios espaços íntimos. 
De acordo com Duchamp “O espectador projeta em seu olhar seu 
desejo”. (MIRANDA, 2009, p. 45) 

                                                
86

 Disponível em: < http://www.artchive.com/artchive/K/kiefer.html>. Acesso em: 18.02.2011.  

FIGURA 93 – Detalhe da pintura Sol negro (2009), Lenir 
de Miranda. 
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Ao lançarmos um primeiro olhar sobre a tela intitulada Meu nome é 

Ninguém (FIGURA 94), obra que faz referência ao título da exposição87 e, por 

conseguinte, à Rapsódia IX da Odisseia (Narrações de Ulisses: Cícones. – 

Lotófagos. – Ciclopes.), de imediato nos percebemos diante de um enigma, uma 

visualidade enigmática. Enigma este que se apresenta no próprio título da obra. 

Uma negação que se afirma negando. Ou, nas palavras de Seligmann-Silva, 

[...] mas como funciona exatamente esta astúcia? Como Ulisses 
traça o limite entre a força bruta e a inteligência? Antes de mais 
nada, jogando com a capacidade de negar a si mesmo [...] Ulisses 
Polymetis é o idealizador da astúcia do cavalo de Tróia como da 

metamorfose de seu nome em “Ninguém”. (2005, p. 240) 

Ulisses joga com a palavra, com a linguagem, mas joga também com sua 

figurabilidade. Quando Ulisses, durante a Odisseia, pelos encantos da deusa 

Atena, se disfarça de mendigo, por exemplo, ele também opera no logro; e, 

mesmo involuntariamente, joga com as suas metamorfoses:  

O procedimento por excelência da astúcia é a inversão. Na 
simulação, na mentira, na troca de vestimentas, podemos 
perceber modalidades dessa passagem para o oposto: o rei torna-
se mendigo, o presente, veneno, o inimigo, amigo, o “ser”, “não-
ser” etc. Essas passagens e transposições ocorrem de modo 
semelhante à exploração dos recursos figurais da linguagem. 
(SELIGMANN-SILVA, 2005, p. 240) 

Estas questões que Seligmann-Silva (2005) apresenta dizem respeito a um 

recurso linguístico. Entretanto, podemos transpô-lo para uma forma poética, para 

os recursos visuais dentro da narrativa.  

Vejamos o que Citati diz a respeito dessa qualidade de Ulisses: 

Os principais apelativos que o distinguem são os de Hermes: 
polytropos e poikilométes [...] o seu espírito tem muitas formas: 

volta-se para todos os lados, tem muitas cores, é cintilante e 
matizado, cheio de encantos e seduções, misterioso, intrincado, 
inextrincável [...] gosta de viajar, de fugir, é curioso, gosta da 

                                                

87
 Realizada em dezembro de 2009 no Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli em Porto Alegre 

(RS), como já mencionado na INTRODUÇÃO desta dissertação. 
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metamorfose, da magia, da representação do embuste, do 
artesanato, das fronteiras [...]. Ulisses é o senhor da metamorfose: 
mascara-se e transforma-se como os deuses [...]. Não há quem 
seja mais móvel do que ele [...]. Esconde-se, gosta de ocultar o 
seu nome [...] à força de transformações e de segredos, voltando-
se para todos os lados, mostrando ora um rosto, ora o rosto 
oposto, a natureza de Ulisses converte-se na natureza mais vasta 
que já conhecemos. (2005, pp. 84-85) 

Talvez este seja o grande legado poético de Ulisses, o metamorfosear-se 

em diversas coisas. É sobre este legado poético que se debruça Lenir ao pintá-lo. 

Mas a artista nos apresenta muito mais sua capacidade mutante do que 

propriamente sua figura. Faz-nos vislumbrar seu logro e as artimanhas utilizadas 

para realizá-lo.  

 

 

3.6.2.1. Aspectos formais, visuais e composição 

 
Ao lançarmos um olhar detido sobre a composição e suas características 

formais, encontramos uma tendência predominante das linhas que se traduzem 

em movimento e expressividade.  

A forma que se desenha no meio da imagem é composta por diversas 

linhas. É importante frisar que essas linhas costuradas na cor preta se espalham 

em direções múltiplas, predominando as diagonais e verticais, porém concentram-

se em maior quantidade e intensidade em alguns pontos dessa conformação, 

criando uma sensação de movimento e, por conseguinte, uma tensão visual 

(FIGURA 94). 
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FIGURA 94 – Meu nome é Ninguém (2008), Lenir de Miranda, acrílico s/ tela, carvão e arame, 1,50 x 1,50. 
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Ainda, sobre essas linhas ou traços: são, em algumas partes da imagem, 

sobrepostos por camadas de cores amarronzadas, afora aqueles que, na 

diagonal, descem quase do centro da segunda parte da imagem para baixo, em 

direção à parte inferior da mesma, os quais, também, estão sobrepostos por 

manchas de cores terrosas.  

Há uma linha preta maior que não é continua e terminaria antes da “base” 

inferior; à direita, ao lado dessas, duas manchas escuras nas laterais do 

quadrado. À esquerda temos uma que é mais escura, quase preta, ambas 

começariam numa linha horizontal formada nas extremidades laterais e que corta 

toda extensão do quadrado.  

FIGURA 95 – Detalhe do arame 
dependurado sobre a superfície da tela 
(assemblagem) 
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A característica expressiva dos elementos formais da composição é fruto 

dessa conformação “desorganizada” e dos fortes contrastes obtidos mediante a 

variação da direção das linhas e sua contraposição com as pinceladas de cores 

(FIGURAS 94 a 96). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Há, ainda, um feixe tridimensional metalizado dependurado na diagonal 

sugerindo ser arame. Este deixa insinuar uma sombra e certo volume, indicando 

estar sobre a superfície do quadrado (FIGURA 95). 

Em segundo plano, encontraríamos as cores que são formadas por 

esparsas pinceladas de diversas tonalidades, algumas predominantes outras que 

se concentram em pequenos espaços da composição.  

Essa variação cromática da paleta de cores, que é formada pela cor terra 

siena queimada, e por tons e semitons terrosos, além dos brancos, amarelos e 

FIGURA 97 – Detalhe do esquema com as pinceladas, Meu nome é Ninguém, 
2008. 

FIGURA 96 – Detalhe do esquema com as pinceladas, Meu nome é Ninguém, 
2008. 
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alaranjados, do marrom e também do preto, é um importante componente visual 

para essa pintura e seus elementos formais, pois também caracteriza a tensão 

visual, evidenciando seus contrastes e, por conseguinte, sua forte carga 

expressiva (FIGURA 96).  

A respeito das pinceladas na cor branca, encontramos esta concentrada na 

forma arqueada que é sobreposta, em pequenas porções, por pinceladas na cor 

amarela e sendo flanqueada por pinceladas de tinta nas cores terra siena 

queimada (FIGURA 96). No primeiro plano, há três tipos de linhas mais espessas 

com leve inclinação diagonal que seriam formadas a partir de pinceladas de tinta 

acrílica nas cores amarela branca e ocre, além das linhas costuradas pretas que 

descem do alto na parte superior do quadrado.  

Essas linhas começariam numa pequena superfície marrom, e a 

semelhança com outras partes da imagem, na sua aplicação, indica ser de 

pinceladas de tinta desta mesma cor e, também, na cor preta.  

Na parte inferior da pintura, encontramos diversas pinceladas nas cores 

alaranjadas, amarelas e brancas, riscadas e manchadas pela cor preta, criando a 

partir da variação cromática e direcional uma sensação de movimento e, por isso, 

de tensão visual (FIGURA 96).  

Os diversos elementos formais que Lenir nos convida a observar nos 

conduzem a diversas direções. Tanto visual quanto conceitualmente, esta pintura 

tem uma carga extremamente expressiva e sensorial.  

Não seria arriscado dizer que a pintura Meu nome é Ninguém se faz pelo 

logro visual que esta nos proporciona. Mais uma vez, Lenir joga com as 

metáforas; cada elemento visual e matérico nos influencia, nos seduz, nos 

engana astuciosamente, velando significados, que só poderíamos conhecer ao 

desvendar seus enigmas. Por isso mesmo, faz-se necessária uma “leitura” destes 

elementos para que se encontrem os seus sentidos. Para Burucúa, 

Meu nome é Ninguém, pintura de 2008, exibe sem rodeio as 

formas dinâmicas e ágeis de um ser humano que avança, o chuço 
em riste, como Ulisses atacou o adormecido Polifemo. (2009, p. 
17) 
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Burucúa (2009) nos apresenta outra possibilidade interpretativa. Sua 

observação dos elementos constitutivos se direciona para outras questões. É uma 

representação quase figurativa, quase narrativa que ele vê. O conceito que este 

faz da pintura e seus elementos formais desvela o momento do ataque de Ulisses 

contra o ciclope Polifemo, o que não deixa de ser coerente, já que se observamos 

os elementos e as sensações visuais que eles nos provocam é fácil divisarmos 

exatamente aquilo de que nos fala Burucúa: as formas dinâmicas e ágeis, assim 

processando o que mais vemos, numa primeira visada, nesta pintura, são 

justamente essa dinâmica e agilidade. 

Vejamos como se comportam estes elementos em relação ao significado, 

ao sentido que o próprio título antecipa. A simbologia que o mesmo possibilita em 

relação aos elementos formais. 

Meu nome é Ninguém é um jogo linguístico, uma manipulação da palavra e 

seu significado, o jogo semântico entre os signos envolvidos. O logro astucioso 

que Ulisses empreende para safar-se da morte, dele e do restante de seus 

companheiros. Ulisses utiliza muito mais a inteligência do que da força bruta. A 

violência só se configura no último ato após toda a vitória sobre o inumano ter se 

estabelecido. 

Estamos diante de um jogo de palavras e significados, mas também de um 

tipo de estratagema usado por Ulisses/Ninguém para fugir do perigo, que envolve 

um camuflar-se, uma espécie de metamorfose através da astúcia com a 

linguagem. Como observa Citati, 

É justamente por possuir muitas figuras e metamorfoses e se 
voltar sempre para todos os lados que Ulisses transporta nas 
profundezas da alma o rosto de Ninguém. (2005, p. 167) 

 Fica implícito entendermos que as pinceladas rápidas e vigorosas que 

Lenir imprime em sua pintura, aliada aos diversos riscos, traços e linhas que 

desenha com carvão, são uma possível identificação com a ideia de “possuir 

muitas figuras e metamorfoses”; aquilo que se oculta, que apenas sutilmente se 

sugere transportar “nas profundezas da alma o rosto de Ninguém”. Partindo desse 

raciocínio, podemos concluir também que a sugestão de figuração encontrada 

quase ao centro da composição, pela sua característica vazada e imprecisa, 
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dentro do determinado nível de abstração que a pintura encerra, sugere-nos certa 

ambiguidade, apontando para o próprio título da obra “Ninguém” significa 

nenhuma pessoa e, por conseguinte, a própria alusão a algo ilusório e enganador.   

Para concluir, apresentamos uma afirmação de Lenir a respeito desta 

pintura: 

[...] sobre a pintura Meu nome é Ninguém é realmente insinuação 
de uma figura humana, o que sempre foi uma constante em meu 
trabalho. Agora, nesta série que inauguro dia 18 dezembro já 
acontece uma mudança, na qual a figura humana se esconde. 
Sempre que há figura humana, ela surge como a figura de 
Ulisses. Não posso deixar uma pintura sem algo de assemblagem, 
para que a pintura chegue mais perto do espectador e, ao mesmo 
tempo, seja um complemento, uma necessidade plástica. Neste 
quadro os arames formam uma direcional que acompanha a linha 
de horizonte e a forma inclinada da direita. É um feixe de arames, 
um elemento muito usado por mim, pelas suas possibilidades de 
manuseio em variadas aplicações: segurando elementos, 
compondo estruturas, etc. Aqui é realmente um elemento forte, 
defensivo – contra quem? Os ciclopes da vida. É, às vezes, difícil 
não cair na mera ilustração, no panfletário. É preciso referir-se a 
algo, sem ser ilustrativo, apenas insinuar, através de algum 
elemento compositivo, deixar fluir de modo inconsciente as 
metáforas. Apenas pairar significados incontroláveis, que podem 
ser apreendidos por quem nunca tenha lido algo sobre o tema. A 
pintura deve sustentar-se como simples pintura. Mas, para mim, 
ela vem em cumplicidade com esse meu mito pessoal: Ulisses.88 

Nas palavras da própria artista – uma insinuação de uma figura humana. 

Mas esta agora se esconde, se vela atrás de “Ninguém”. Os elementos 

“estranhos” à pintura têm sua função poética para que, segundo Lenir, a pintura 

se aproxime do espectador, ou seja, cada elemento disposto na tela – seja o feixe 

de arame, seja um elemento formal – terá sua função metafórica. Mesmo quando 

a artista afirma que a pintura deve sustentar-se na simples condição de ser 

pintura, ela acaba por ter uma função que não deixa de concordar com a ideia 

metafórica: “ela vem em cumplicidade com esse meu mito pessoal: Ulisses” 

(Lenir, 2009, extraído da citação acima). 

“Ninguém” é uma ideia. Uma metáfora. Jogo entre significado e 

significante. Entre o que sugestiona e aquilo que realmente é. Entre o que o 

                                                
88

 Citação extraída de uma conversa por e-mail com a artista, em 27.11.2009, às 11:32:02.    
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ciclope via e aquilo que ele não conseguia perceber. Entre aquilo que ouvia e 

aquilo que realmente o que este ouvia significava. 

E assim, como um ciclope de um olho só, nos vemos embevecidos e 

vencidos diante deste conjunto de sensações e mutações que esta pintura nos 

apresenta. Ou, como afirma Bohns (2010): “Contra a violência e a força brutas, 

ninguém sobrevive incólume. Só a astúcia nos salva”.89 

 

 

 

3.6.3. Ninguém ouviu seu canto (2009) 

 

Cattani, ao comentar o livro de artista Passaporte de Ulisses (FIGURAS 111 

e 112), confere uma leitura para Ulisses a partir desta apropriação que Lenir faz 

do mito através deste livro: 

Ulisses enquanto mito [...] enquanto elemento de nossa bagagem 
cultural contemporânea, personagem ideal, passível de 
identificação com todos. Tal como nos vemos, ou gostaríamos de 
poder nos ver: herói mais humano, marcado pela trajetória mas 
construindo-a ao avançar. Quase se perdendo, mas vitorioso ao 
final. Voltando a Ítaca, mas vendo-a outra, enquanto ele também 
não é mais o mesmo. Eis algumas das questões colocadas pela 
arte contemporânea para interpelar-nos (2009, p. 290). 

As questões que Catani (2009) levanta sobre Ulisses e sua simbologia 

contemporânea e a identificação que todos temos deste mito constituem uma 

maneira de percebermos como a obra de Lenir se encerra numa linguagem 

contemporânea de arte, propondo questões, assim como faz o próprio mito.  

O mito é contemporâneo, pois se renovou, se atualizou pela obra de 

escritores, cineastas e artistas que, como Lenir e Aguilar, ousaram transgredir o 

original para dar nova roupagem para este polymetis e polytropos.  

Desta maneira transgressora e antipurista, Lenir não se incomoda em criar 

intertextos para a Rapsódia (XII) (Sereias. – Cila. – Caribdes. – Vacas de Hélio), 

                                                
89

 Trecho de texto sobre exposição de Lenir de Miranda no MARGS, em fevereiro de 2010. Extraído do site 
da artista. Disponível em: <http://www.lenirdemiranda.com/index_textos.htm>. Acesso em: 23.01.2011.  
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que narra o famigerado episódio do encontro de Ulisses e as sereias. Assim, ela 

incorpora elementos característicos de sua poética e nos oferece sua versão 

carregada de significados, proporcionando tramas e tecidos de sentidos.  

O canto das sereias é um canto hipnótico e sedutor, como é sedutora a 

obra Ninguém ouviu seu canto (FIGURA 113) e suas diversas possibilidades 

interpretativas, estes diversos sentidos que a mesma proporciona ao 

experimentarmos com o olhar suas possibilidades formais e poéticas. Questões 

estas que poderemos atestar quando pudermos observar esta imagem na página 

38 deste capítulo, onde estaremos discutindo melhor a obra. 

 

 

 

3.6.3.1. Aspectos formais, visuais e composição 

 

Sobre os aspectos formais, queremos primeiro descrever as manchas de 

cores, que são os elementos que saltam aos olhos em nosso primeiro contato 

visual com a pintura. 

A composição desta tela se divide em dois planos. Um superior, em que as 

manchas são formadas por diversas pinceladas na direção horizontal. Estas 

manchas que, em sua maioria acinzentadas, como podemos divisar, também 

participam de manchas nas tonalidades do sépia, marrom, pequenos fragmentos 

de pinceladas de ocre, que, ao se misturar com a cor predominante, que é o 

cinza, ganha uma tonalidade envelhecida.  

Outra cor que se destaca é o preto. Veremos esta cor, entretanto, em maior 

quantidade no canto superior esquerdo e em algumas pinceladas espalhadas em 

pontos específicos da superfície, apesar de acabar por se misturar às outras e 

modificar sua coloração. 

No plano inferior, encontraremos manchas formadas por pinceladas 

vigorosas e espalhadas em pequenas quantidades por toda esta parte. As 

manchas avermelhadas aparecem em maior quantidade; por isso mesmo, 

conferem a esta parte da superfície a qualidade desta tonalidade. A mesma, em 

determinados espaços, é invadida por uma tonalidade mais clara, quase um 
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amarelo nápoles, mas só em determinados pontos à direita deste plano inferior 

(FIGURA 97).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre estas manchas avermelhadas encontraremos outras manchas 

arredondadas em que se repetem as cores e os tons da parte superior da 

superfície do plano. A diferença reside na conformação que as mesmas 

apresentam. São realizadas com pinceladas circulares, oblíquas e mais próximas, 

além de seus tons de cinza e preto se configurarem mais escuros.  

Estas pinceladas são como bolas acinzentadas que se deixam na parte 

inferior em ambos os lados do plano. Um conjunto agrupado à esquerda e uma 

mancha arredondada menor isolada à direita (FIGURA 97). 

Encontramos os riscos espalhados por toda a superfície do plano, mas sua 

área de concentração é sobre as manchas avermelhadas e as manchas 

arredondadas que estão na parte inferior do plano. Entretanto, podemos divisar 

alguns na parte superior, mas bem reduzidos.  

Estes riscos descem acompanhando a direção das pinceladas que formam 

as manchas avermelhadas. Quando os riscos invadem as manchas 

FIGURA 97 – Detalhe do esquema com as pinceladas, Ninguém ouviu seu canto, 
2009. 
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arredondadas, estes também acompanham este movimento circular das 

pinceladas. 

Na diagonal, encontraremos quase ao centro, um grupo pequeno de 

pinceladas azuis e brancas sobrepostas por pinceladas da cor avermelhada. 

Estas são entrecortadas por diversos riscos brancos, pretos e cinzas escuros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas extremidades da parte superior do plano, encontraremos dois pedaços 

de arame dependurados em diagonal. Junto às pequenas manchas azuis e 

brancas, uma pequena ripa de madeira na posição vertical, dependurada e presa 

por um arame fino (Figuras 98, 99 e 100). 

Segundo a artista, Ninguém ouviu seu canto foi produzida sob influência do 

conto de Kafka90 sobre as sereias.  

                                                
90

 Em uma de nossas conversas via e-mail, Lenir fez referências ao conto “O silêncio das sereias” (1917), de 
Franz Kafka, que coloca em dúvida se realmente as sereias cantaram para Ulisses e a possibilidade de isso 
ser uma falácia, pois o próprio Ulisses teria percebido que as mesmas não cantaram para ele. O conto está 
disponível em <http://almanaque.folha.uol.com.br/kafka2.htm>. Acesso em 15.01.2011.  

FIGURA 99 – 
Detalhe da ripa 
dependurada 
sobre a tela. 

FIGURA 98 – Detalhe do 
pedaço de arame na 
extremidade esquerda 
da tela. 

 

FIGURA 100 – Detalhe do 
pedaço de arame na 
extremidade direita da tela. 
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Em seguida, apresentamos algumas considerações que Bulhões faz 

acerca das questões subjetivas e simbólicas que as pinturas desta série ganham 

ao incorporar elementos dispares e ao trabalhá-los como elementos significantes: 

[...] ela não tenta ilustrar as cenas do Ulisses homérico ou 
joyceano; sua aproximação dá-se por uma atitude que se 
interiorizou. Percebe-se uma adesão à literatura, que se manifesta 
numa espécie de mergulho/flutuamento, onde se misturam 
evocações de passagens que ficaram retidas no inconsciente e 
um ato de pintar lúcido e consciente. A artista constrói uma 
narrativa fragmentada, feita de partes que se colam, se 
sobrepõem e se justapõem, fazendo emergir de uma terra 
devastada o seu próprio Ulisses, como um anti-herói do nosso 
tempo. São memórias de guerras e erosões, que se constroem 
pela colagem de diferentes materiais, como arames, pedaços de 
metal enferrujados ou plástico. Essas sobras, muito bem 
articuladas ao processo pictórico, criam espaços ambíguos, 
deixando os rastros de uma busca pessoal que produz um 
significado além do horizonte visível. O uso desses elementos 
desgastados evoca o enigma de uma origem ali materializada, 
lembranças, restos ou resíduos que retornam de um lugar nas 
profundezas da memória. (2005, p. 41) 

O sentido metafórico e a intertextualidade nesta pintura se tornam 

presentes, uma vez que os elementos externos à pintura são dispostos para 

evocar, ou, como sugere Bulhões (2005), para “criar espaços ambíguos”, 

deixando vestígios dessa sua busca pessoal que se produzem para além do que 

pode ser visto na superfície da tela. Os sentidos subjazem na materialidade da 

pintura: no carvão, nas pinceladas, nos arames, plásticos, no suporte etc. 

Assim como um canto que “Ninguém” ouviu, e a própria questão que Kafka 

levanta em seu conto – de que as sereias “já não queriam seduzir, desejavam 

apenas capturar, o mais longamente possível, o brilho do grande par de olhos de 

Ulisses”91 –, Lenir cria uma intertextualidade entre o texto da Rapsódia XII 

(Sereias. – Cila. – Caribdes. – Vacas de Hélio) e Kafka, produzindo metáforas 

sobre a luta entre o desejo de ouvir o canto, vencê-lo pela astúcia e o próprio 

silêncio das sereias.  

Partilhamos também este olhar brilhante de Ulisses porque somos 

seduzidos por esta pintura e seus fragmentos. Ao lançarmos nosso olhar para a 

                                                
91

 Assim como consta no conto de Kafka. Disponível em: <http://almanaque.folha.uol.br/kafka2.html>. Acesso 
em: 15.01.2011.  
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sua superfície não conseguimos “ouvir seu canto”, ora porque o silêncio das 

sereias reina, ora porque estamos amarrados e não podemos ir ao encontro 

delas. Os enigmas visuais que esta pintura encerra nos deixam suspensos, 

tentando compreender que universos se encontram por entre e embaixo destes 

fragmentos de coisas, estas cores e estes riscos. 

Ou, nas palavras de Lenir: 

[...] tudo são metáforas: por exemplo, os cogumelos, na 
exposição, para mim, são metáforas do canto das sereias [...] 
então, claro que há uma relação com os objetos e suas 
potencialidades metafóricas, mas tudo ocorre num transe 
inconsciente [...].92 

Este transe inconsciente, que pode ser visto como uma metáfora do próprio 

canto ou de seu silêncio, ou os cogumelos alucinógenos da 

assemblagem/objeto93 de título Ninguém perguntou se as sereias cantaram 

(FIGURA 113),94 poderia ser compreendido pelo próprio efeito que o canto produziu 

em Ulisses. 

Temo todos os enigmas supostamente solucionados; entretanto, há um 

“porém”, mesmo que tenhamos algumas pistas para esta elucidação, as pistas, 

por metafóricas, acabam por provocar outros enigmas, ou outras simbologias – 

eis a conjetura que nos faz concluir que não há um espaço fechado e nada 

concluído, nem nesta pintura, nem do mito de Ulisses. Como a própria artista 

comenta: “sempre desconfio que em algum lugar existe algo a mais que pede 

resposta [...]” (MIRANDA, 2009, p. 45). 

                                                
92

 Citação extraída de uma de nossas conversas por e-mail, em 28.4.2010, às 19:16:43. 

93
 Classificamos esta obra como assemblage/objeto pelo fato de a mesma apresentar características tanto de 

objeto como de assemblagem, na medida em que tem a conformação de um objeto, a caixa e os objetos 
dentro, e de assemblagem porque são elementos diferentes reunidos em um mesmo espaço. 

94
 Uma das obras que analisamos ao final deste capítulo. 
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3.6.4. Nostos (2009) 

 

As pinturas desta série são realizadas em telas de grande formato diferindo 

dos pequenos formatos de algumas produções anteriores. É a partir dessa 

diferença que Burucúa tece importantes considerações: 

Que pode haver de mais direto e imediato que supor representado 
em um livro-diário, ou em um objeto equiparável a isso, por seu 
tamanho, o acontecer de um dia? De modo equivalente, o que 
poderá ser mais coerente do que imaginar as navegações e o 
vagar do rei de Ítaca figurados em suportes que tendem ao 
gigantismo de quadros dignos de habitar paredes? Contudo, essa 
correlação não existe, e daí deveríamos, quiçá, extrair uma 
primeira aprendizagem das apropriações que Lenir nos propõe do 
mito de Ulisses: ora em um dia, ora em décadas, as aventuras do 
homem com quem terminamos nos identificando encerram o 

FIGURA 101 – Ninguém ouviu seu canto (2009), Lenir de Miranda, 1,44 x 2,00, acrílico s/ emborrachado, 
barra de ferro, assemblagem. 
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paradoxo de ter a amplitude do horizonte no mar e caber no 
diminuto espaço de algo portável, ou no breve tempo de um 
relato, a contradição de propor-nos o prazer das identidades 
flutuantes conforme o vaivém das águas (que há de mais 
exaltante que a construção de si mesmo?), e mostrar-nos o horror 
de ser só Ninguém no avatar presente e futuro do mundo (2009,   
p. 12). 

Concordamos com Burucúa que as interpretações de Lenir do mito de 

Ulisses não residam no simples fato de um elemento ou outro tentar criar uma 

relação ilustrativa com o mito. Na realidade, o que nos parece, pela observação 

de suas obras e pelos depoimentos da artista e daqueles que se já se 

debruçaram sobre sua obra, é que Lenir se preocupa muito mais com as 

possíveis significações que suas pinturas suscitem do que propriamente com a 

representação literal do texto de Homero. 

 

 

3.6.4.1. Aspectos formais, visuais e composição 

 

A configuração que está no primeiro plano se desenha por riscos pretos de 

carvão. É onde encontramos uma maior quantidade de cor branca misturada às 

outras cores. Intervêm, neste caso, algumas manchas de pinceladas das cores 

que estão nos segundos e terceiros planos. Eis o que ocorre também ao ser 

misturada com os riscos pretos do carvão.  

Talvez a cor que se deixe aparecer e que se assemelha ao fundo da tela 

possa representar o resultado destas misturas – que o branco e amarelo, os 

riscos pretos e a cor siena formariam.  

Abaixo está a configuração formada por pinceladas e riscos na vertical, em 

que alguns se direcionam em diagonal para a base do plano bidimensional. Estas 

se misturam à cor siena do segundo plano.  

No segundo plano, as pinceladas na cor terra siena sofrem intervenção de 

pinceladas vermelhas, brancas e dos riscos pretos, além dos riscados que são 

feitos possivelmente pelo cabo do pincel.  
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Para finalizar, observamos que as pinceladas cinzas são escurecidas pela 

cor preta na parte de cima, onde se localiza um dos fragmentos de plástico 

(observe o detalhe do quadrado na FIGURA 102). À esquerda do quadro há uma 

grande mancha de cor preta, que se mistura à cinza que a margeia. O ritmo e a 

direção das pinceladas deste plano são feitos na vertical, só mudando o lado para 

onde estas se direcionam, ora à esquerda, ora à direita. Nas quatro extremidades 

da tela encontramos fragmentos de ferragens (FIGURAS 103, 104, 105 e 106). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 102 – Detalhe do esquema das pinceladas, Nostos, 2009. 

FIGURA 103 – Detalhe 
do fragmento na 
extremidade superior  
à esquerda 

FIGURA 104 Detalhe 
do fragmento na 
extremidade superior  
à direita 
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Nostos, como já explicamos, em grego quer dizer “volta”, e em Ulisses 

significa retorno. Este “retorno sem cessar contrariado e diferido” que menciona 

Hartog (2004, p. 14) é uma volta para si mesmo, para sua identidade grega. Para 

confirmar seu destino que fora previsto pelo adivinho Tirésias.95 Em outro 

momento, o autor comenta: 

Viajante a contragosto, exposto ao ódio de Posídon, Ulisses não 
se encontra, afinal, em busca de algum tipo de absoluto – e nem 
tem curiosidade com relação ao mundo. (HARTOG, 2004, p. 19) 

E o autor arremata, citando Baudelaire: 

Nada lhe seria mais estranho que a ideia do navegador de 
Baudelaire: “Mergulhar no fundo do sorvedouro, Inferno ou céu, 
que importa? No fundo do Desconhecido, para encontrar o novo.” 
Ele não sonha senão com o familiar. (idem, ibidem) 

 

 

 

                                                
95

 Tirésias é o adivinho com quem Ulisses trava contato no Hades e este lhe ensina como fazer para 
regressar a Ítaca. 

FIGURA 105 – Detalhe 
do fragmento na 
extremidade inferior à 
esquerda. 

 

FIGURA 106 – Detalhe 
do fragmento na 
extremidade inferior à 
direita. 
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Mesmo que esta pintura de Lenir nos sugira o familiar, ela também sugere 

o “Desconhecido” de que fala o poema de Baudelaire. Um mundo que para nós 

era desconhecido até que Ulisses nos narrou suas aventuras no palácio do Rei 

Alcino.96 Mas agora é outro o olhar sobre este mundo que Lenir propõe.  
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 Consultar sobre os personagens da Odisseia no anexo desta dissertação 

FIGURA 107 – Nostos (2009), Lenir de Miranda, acrílico, carvão, ferragens, fragmentos de plásticos, 
assemblagem, 1,40 x 1, 95. 
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Sobre Nostos (FIGURA 107), Burucúa comenta: “vemos o mar, de cor 

púrpura escura, tal qual o descrevem os epítetos da épica grega, a rocha clara, 

ameaçante, e a cova do ciclope” (2009, p. 18). 

Nesta pintura o que sempre parece se insinuar são o mar e o horizonte 

com o céu ao fundo. Mas como poderíamos interpretar essa grande, tortuosa e 

disforme configuração que se destaca ao centro da composição? Um 

emaranhado de pedras sobrepostas? A cova do ciclope de que nos fala Burucúa? 

Ou seria esta estrutura, a ilha de Ítaca disfarçada pela magia de Atena? É difícil 

encontrarmos uma definição precisa para esta pintura, várias poderiam ser as 

interpretações. Entretanto, o que fica latente é que há um enigma. Este, só seria 

possível desvendá-lo ao nos lançarmos por uma viagem de retorno a nós 

mesmos? Segundo Burucúa: 

Do segundo quadro ao último que mencionamos, o episódio de 
Meu nome é Ninguém, extraído do canto IX da Odisseia, e do 
capítulo 12 de Ulisses, sofreu uma transmutação dramática [...]. 
Definitivamente, Ninguém, ninguém agiu, escondido ou em 
segredo. Mas, ao mesmo tempo, o recurso de Ulisses termina por 
revelar-nos que tantas figuras e metamorfoses do personagem 
fizeram com que, no fundo de sua alma, Odisseu seja ninguém, o 
judeu Leopold Bloom também seja ninguém, ainda que acusado 
das piores perfídias pelo inconsistente Cidadão na taberna de 
Barney Keernan. (2009, p. 18) 

Há metáforas propostas por Lenir em cada elemento, em cada pintura, e 

para cada uma delas podemos encontrar um significado como metamorfoses de 

Ulisses nos apresentando as várias facetas que este mito recebeu em sua viagem 

pelos tempos. Ou, como afirma Lancri: “afluxo de pinceladas e fluxos de pintura: 

assim vai a obra de Lenir [...]. Para a outra, um mar de pintura que leva consigo 

tudo em seu fluxo tumultuoso” (2009, p. 33). É um afluxo de coisas perceptíveis e 

imperceptíveis que jorram das pinceladas, dos riscos, das “assemblagens” que a 

artista introduz em suas telas. E como enigmas a serem desvendados, nos dão 

pistas de quais lugares possíveis existem no mundo de hoje para o mito:  

Pode-se dizer que a memória de grandes mitos retorna na arte 
contemporânea ressignificada, procurando responder os grandes 
enigmas da vida de uma forma poética e ambígua, fazendo parte 
das estratégias com que o artista atual trabalha a dúvida 
(BULHÕES, 2009, p. 41). 
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Seria a dúvida o grande drama que Lenir expõe em suas pinturas, ou, 

como ela mesma afirma sobre seu processo de pintar, “a literatura produz 

imagens mentais que irão se manifestar comigo de forma inconsciente mesmo”  97 

Talvez o que Lenir pretenda exteriorizar sejam as questões que o mito nos suscite 

interiormente. Ou, nas palavras de Bulhões, “sua aproximação dá-se por uma 

atitude que se interiorizou” (2009, p. 41). 

 

 

3.6.5. Relicário de cera e melancolia (2009) 

 

Segundo Bulhões, os elementos nas pinturas de Lenir não devem ser 

enxergados como transcrições literais, mas, muito mais como “soluções 

empreendidas” pertencentes “à ordem conceitual do trabalho [...]” (2009, p. 42). 

Para tanto, devemos investigar muito mais o que está invisível do que o 

visível. Devemos tentar revelar o que jaz sob as camadas simbólicas que se 

incrustam inconscientemente nos diversos elementos que compõem as pinturas. 

Ou, como a própria artista afirma: 

São sinais com suas possibilidades metafóricas, que, 
entrelaçados, compõem-se numa estrutura que deixa em 
suspensão narrativas quebradas em paisagens arquetípicas. 
(MIRANDA, 2009, p. 45)    

Estes sinais que se entrelaçam não podem ser vistos independentemente, 

mas percebidos como parte de uma teia de significações, um emaranhado de 

citações que se relacionam com o mito e, ainda, talvez, com os significados 

criados a partir das diversas metamorfoses que o mito sofreu ao longo dos 

tempos.  

 

 

 

 

                                                
97

 Citação extraída de uma de nossas conversas via e-mail, em 28.04.2010, às 19:16:43. 
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3.6.5.1. Aspectos formais, visuais e composição   

 

A pintura Relicário de cera e melancolia (FIGURA 110) tem no suporte uma 

estrutura diferente das demais, porque a sua estrutura é de um díptico. São dois 

lados em que se repete a configuração à semelhança da pintura Nostos (FIGURA 

107), inclusive com as mesmas cores utilizadas na configuração que surge no 

centro da composição. 

São pinceladas que descem da extremidade superior à esquerda e cobrem 

quase toda a extensão da tela. Realizada com pinceladas da mistura de um tom 

esverdeado com manchas de marrom clareadas pelo branco. Estes marrons que 

se concentram na parte inferior da superfície do plano e as pinceladas de amarelo 

se concentram na mesma região. Por fim, temos as linhas que contornam partes 

desta configuração.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 108 – Detalhe do esquema das pinceladas, Relicário de cera e 
melancolia, 2009. 
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Na parte superior da tela, que denominaremos segundo plano, temos 

grossas camadas de uma cor num tom esverdeado, quase um verde musgo. Em 

ambas as partes deste díptico, encontramos esta cor. A única diferença reside no 

fato de que a outra é permeada por pinceladas de marrom e preto. 

Na outra parte do díptico encontraremos na parte inferior a continuação da 

configuração que predomina em toda a pintura, assim como as mesmas 

pinceladas de cores. 

Para finalizar, encontramos próximos da divisão do díptico – como 

exemplificado no detalhe do quadrado na figura acima e na imagem na página 63 

– um pedaço de cera de abelha e a peça de transformador (FIGURAS 108 e 110). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 109 – Detalhe do pedaço de 
cera de abelha e o transformador no 
centro e na divisão do díptico.  
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Conforme a própria artista, 

Sobre este mar acrílico de melancolia, como no Canto V98 da 
Odisseia, há uma estrela desgarrada que brilha a bombordo, ao 
longo da visualização deste processo metafórico (MIRANDA, 
2009, p. 45). 

Melancolia, segundo o dicionário Aurélio (2005), quer dizer tristeza vaga ou 

depressão. Este era o estado emocional em que Ulisses se encontrava no 

momento de sua estada na ilha de Calipso.  

Ao falar desta pintura, Relicário de cera e melancolia, Lenir se refere a ela 

como um mar acrílico de melancolia. Ela associa semanticamente a palavra mar e 

seu significado a acrílico, a tinta com que ela pinta esta tela, e à melancolia que 

Ulisses sente, estando exilado na ilha de Ogígia. 

Vejamos o que diz um pequeno trecho da narrativa da rapsódia V (A gruta 

de Calipso. – A jangada de Ulisses) à qual Lenir faz referência nesta pintura: 

Encontrava-se este sentado na praia, no mesmo lugar onde, todos 
os dias, as lágrimas, os suspiros e as aflições lhe dilaceravam o 
ânimo, contemplando, choroso, o incansável mar (HOMERO, 
2002, p. 74). 

Ulisses está melancólico e triste. Observa o mar todos os dias. Esta pintura 

apresenta um emaranhado de pinceladas e cores confusas que se misturam e 

não se definem claramente. Um fundo de uma cor escura e imprecisa.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                

98
 A gruta de Calipso – A jangada de Ulisses. In: Homero, 2002, p. 72. 
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Seriam estes, talvez, signos desta melancolia e tristeza? Ou significariam a 

ausência, a dor sentida por Ulisses por tantos anos fora, longe de sua família e 

seu reino? Todas possibilidades interpretativas que nos surgem, ao passo que 

não nos oferecem uma resposta única. 

E o que dizer do retângulo de cera de abelha que encontramos na divisa do 

díptico? (FIGURAS 108 e 109). A cera recobra o episódio das sereias. Como a 

metáfora desta matéria entraria nesta pintura? Como sugestão de algo para 

ajudá-lo a conservar suas memórias? Talvez. 

Relicário. Qual a utilidade de um relicário? Segundo o dicionário Aurélio 

(2005), relicário é uma caixa ou cofre, um lugar próprio para guardar relíquias. 

Para muitos tem uma função religiosa. É uma bolsinha ou medalha com relíquias 

que as pessoas trazem ao pescoço por devoção. 

Este díptico seria este grande depositário das emoções, da saudade de 

Ulisses. Mas também poderia ser esta “grande caixa” ou “cofre”, em que o herói, 

melancólico, guarda as relíquias do amor por Penélope, a saudade que Ulisses 

sente de Telêmaco e de sua Ítaca? Ou tão-somente representaria a devoção que 

Ulisses tem pela família e seu reino?  

FIGURA 110 – Relicário de cera e melancolia (2009), acrílico, carvão, cera de abelha, 
peça de transformador, 1,38 x 197 cm. 
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Este mar de melancolia a que nos transporta Lenir é justamente este 

incansável mar, que tantas vezes, pela magia de Posídon furioso, fez o herói 

naufragar e se perder. E agora representaria justamente a imensidão do 

sofrimento sentido por Ulisses?  

A presente obra estabelece uma relação com a estudada anteriormente, 

Nostos (FIGURA 107), pois ambas exploram aquilo que Ulisses mais ansiava ao 

lado de Calipso: a volta. Aqui a expressão é pela dor, a melancolia de estar a 

tanto tempo longe de casa, longe do que é seu, distante há anos e quilômetros 

daqueles e daquilo que o faz sentir-se Ulisses. As duas obras não só têm estreita 

relação conceitual, mas também formal, pois encontramos aspectos da 

configuração semelhante nas duas pinturas (tais como as pinceladas e a 

configuração que se desenha no centro das duas obras). 

Lenir, em seus comentários sobre esta série de pinturas, discute um 

diálogo tramado entre a realidade e a imaginação, diálogo que estaria expresso 

na combinação de elementos da assemblagem (MIRANDA, 2009, p. 45) com 

todos os elementos (materiais e conceituais) ali presentes, os sinais... Sinais que 

nos velam sua utilidade como matéria, mas se revelam como símbolos. Ou, como 

afirma Bulhões: 

[...] é a partir dessa tradição literária que ela elabora suas 
reflexões e desfruta do que chama “minhas epifanias” e nos 
permite viver as aventuras/desventuras de um melancólico Ulisses 
cruzando o mundo contemporâneo. (2009, p. 42) 

Nessas considerações de Bulhões podemos divisar que o processo de 

tradução que Lenir faz do mito nos leva a compreender Ulisses revivido e 

reinterpretado à luz das questões do mundo contemporâneo.  

Ou nas palavras da própria artista, a pintura toma seu caminho, em meio 

aos vários dilemas entre o representacional e o abstrato. Este é o meio com o 

qual a artista escolheu para fazer seu percurso pelas sendas de Ulisses 

navegante, ou como Lenir afirma: “é que sou, em primeiro lugar, uma pintora - a 

pintura é a minha mais completa aventura e percurso” (2011).99 

                                                
99

 Citação retirada de uma recente conversa nossa por e-mail, em 01.03.2011, às 13:45:27. 
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É esse percurso que Lenir propõe ao espectador. Um percurso que toma 

emprestado de Ulisses e Homero a imensidão do mar. A viagem de regresso.  

 

 

3.6.6. Passaporte de Ulisses (2002) e Ninguém perguntou se as  

sereias cantaram (2008) 

 

Concluindo nossas análises acerca das obras de Lenir, gostaríamos de 

apresentar duas obras que diferem do conceito de pintura, mas que para nós são 

significativas quanto à questão dos meios, materiais e suportes. Uma delas é o 

livro intitulado Passaporte de Ulisses (2002) (FIGURAS 111 e 112); a outra, um 

objeto tridimensional sob o título Ninguém perguntou se as sereias cantaram 

(FIGURA 114).  

Segundo Burucúa (2009), este passaporte “cumpre as funções de um 

salvo-conduto de exilados para a viagem de regresso” (op. cit., p. 17) e teria uma 

relação com todos nós, mas também dizendo respeito à viagem de volta de 

Ulisses a Ítaca e ao regresso de Leopold Bloom100 à sua casa.  Nas palavras de 

Cattani, o passaporte: 

[...] pressupõe a entrada no mundo da arte, com a fotografia e a 
assinatura de seu proprietário: a arte enquanto espaço de 
liberdade e de transgressão, de crítica e de sonho. O documento 
aconselha: calar e viajar. (2009, p. 30) 

Significaria, portanto, e poeticamente, nosso documento de passagem 

pelos vários lugares, ou várias viagens que temos que realizar ou realizamos 

diariamente nas sendas da arte e da vida. Uma maneira de nos inscrevermos 

nessa Odisseia de todos nós. Ou, conforme Lancri, 

De uma maneira de designar nossa identidade ao nomadismo, de 
tornar nossa identidade para sempre vagante. Pois nada 

                                                

100
 Leopold Bloom é o judeu-irlandês, o personagem principal do romance Ulisses de James Joyce, escrito 

em 1922. Considerado a principal obra de James Joyce, Ulisses é uma narrativa contínua que cobre 18 horas 
de um dia (16 de junho de 1904) na vida de Leopold Bloom. O romance é calcado na Odisseia de Homero. 
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permanece fixo como cada um, como é aqui o caso, é convidado 
a colar sua foto de identidades sobre um fluxo, sobre um mar de 
pinturas, sobre um oceano de pinceladas. (2009, p. 33) 

Não seria absurdo ou temerário se pensássemos este passaporte como a 

chave para entendermos os enigmas que a série de pinturas realizadas para a 

exposição Meu nome é Ninguém (2009) nos propõe, ou como o cartão de 

passagem para adentrarmos nos mistérios e metáforas criados por Lenir acerca 

do mito de Ulisses.  
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FIGURA 111 – Passaporte de Ulisses (2002), livro de artista, impressão off-set, colorido, 22 fl., numerado, 
individualizado c/ colagens, 13, 5 x 20, 5 cm. 

FIGURA 112 – Detalhe do livro aberto. 
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Esta talvez seja a maneira poética que Lenir encontrou, como afirma 

Cattani, para realizar uma “escrita pintada” ou “pintura escrita” e, por isso mesmo, 

provável que aproxime, literalmente, palavra e imagem, pintura e texto e literatura 

e artes visuais. Nas palavras de Cattani: 

Lenir anseia pelas palavras como anseia pelas formas, cores, 
gestos que a pintura e o desenho permitem. Seu Ulisses é o herói 
narrado, sua trajetória, mas é também o mundo de paisagens, 
cenas, figuras que a própria narrativa desencadeia em sua 
imaginação (2001, s/p.).101 

Destas afirmações podemos concluir que, por mais que Lenir crie um livro 

de artista, um passaporte para viajar por este Ulisses, ela não o faz de maneira 

literária, e sim plástica e visual. E nos convida a percorrer, a adentrar com este 

passaporte no mundo de paisagens, figuras que a narrativa desencadeia na 

imaginação da artista e desencadeará em nós mesmos. 

Há também este objeto/assemblagem (FIGURA 113) que Lenir nos 

apresenta para confrontarmos com o episódio das sereias, em que cogumelos 

alucinógenos são acondicionados em uma pequena caixa de cobre e com um 

crachá com as seguintes inscrições – de próprio punho, pela artista: “Ninguém 

perguntou se as sereias cantaram”. Um objeto, um relicário, de metáforas, sobre o 

canto das sereias, sobre o ouvir deste canto e sobre a memória deste canto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
101

 Citação extraída do catálogo da Exposição PinturaLivroJoyceanamente. Cf. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
desta dissertação.  
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Todas as obras de Lenir de Miranda compondo um repertório polifônico de 

pensamentos fronteiriços – em paráfrase a Burucúa (2009, p. 22) e Restany 

(2009, p. 26).  

Fronteiras entre palavra e imagem, texto e pintura, literatura e artes 

visuais e, para ampliarmos os sentidos, entre nós e Ulisses, entre a Antiguidade 

e a contemporaneidade, entre o mito e a vida e entre arte e vida. 

FIGURA 113 – Ninguém perguntou se as sereias cantaram (2008), estojo de cobre, cogumelos, crachá, fio 
de cobre, 4,5 x 13,5 x 6,0 cm. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em nosso estudo procuramos compreender e perceber como que no 

âmbito da arte contemporânea a ideia de transcriação, a partir de Haroldo de 

Campos (1977) e Plaza (1987), pode ser pensada como um caso de apropriação, 

tentando entender esse processo como uma possibilidade dentro do campo 

ampliado, com isso, nos oferecendo uma compreensão das várias possibilidades 

de que as artes visuais dispuseram para se expandir.  

É a partir do conceito de apropriação que entenderemos, primeiro em 

Duchamp, através do ready-made, como as operações da arte se modificam e, 

com isso, seus significados; em segundo lugar, compreendemos isso com os 

artistas que, durante os anos posteriores à década de 1950, ampliaram o conceito 

de apropriação e, concomitantemente, contribuíram para que a arte 

contemporânea se ampliasse e nos revelasse um campo ampliado de meios 

expressivos e posições de artistas neste campo, configurado como arte 

contemporânea (KRAUSS, 1984). 

Citando alguns artistas e suas produções, apresentamos e discutimos 

como este processo se deu dentro da arte contemporânea. Isso foi realizado de 

maneira sucinta, na medida em que o presente trabalho tinha como objetivo 

principal perceber e compreender a transcriação como uma possibilidade de 

apropriação dentro do campo ampliado, e nos permitiria com isso, compreender a 

relação entre artes visuais e literatura. 

 À luz das considerações sobre o conceito de campo ampliado 

desenvolvidas por Rosalind Krauss (1984), pudemos, ainda, compreender as 

questões e os processos que a levaram a formular tal concepção, bem como os 

problemas apresentados e seus desdobramentos.  
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É, pois, dentro dessas condições que o artista operaria, ora ocupando 

determinados lugares, ora se utilizando de diversificados meios expressivos. 

Noutros termos, o artista contemporâneo operará neste campo ampliado de 

possibilidades em que sua operação se dá de maneira móvel e instável. 

Sobre o signo estético discutimos sobretudo a partir de Plaza (1987) 

Campos (1977) como ele pode ser pensado numa perspectiva de relação entre 

artes visuais e literatura, considerando que se trata de um conceito importante 

para compreendermos algumas questões desta relação. Discutimos, por fim, 

importantes fundamentos que nos orientaram quanto à sua intraduzibilidade. As 

questões que fazem com que o signo estético só se traduza numa perspectiva da 

sua transcriação, ou seja, da sua adaptação aos meios, códigos e linguagens a 

partir dos quais e nos quais será traduzido. 

 

 

Transcriação e ou Apropriação, campo ampliado e pintura 

Ulisses: José Roberto Aguilar e Lenir de Miranda 
 

Sendo um dos objetivos dessa pesquisa compreender se, o processo de 

transcriação e possível pensá-lo, como um caso de apropriação dentro do campo 

ampliado da arte contemporânea, percebemos que existe a possibilidade de se 

considerar tal ideia, entretanto, como pudemos perceber, essa ideia para que 

possa ser considerada de fato, se faz necessário uma ampliação no próprio 

conceito de apropriação, haja visto que, a mesma sofreu uma transformação em 

seu sentido e seus processos dentro do campo ampliado da arte contemporânea.   

Acerca do par transcriação/apropriação, podemos entendê-lo como um 

conceito possível, desde que sejam consideradas todas as dificuldades de 

afirmação, contudo, ser pensarmos a arte contemporânea como este campo 

ampliado e suas diversas possibilidades de ações e, seus desdobramentos de 

significados, poderíamos, concebê-lo passível de assimilação, posto que, sendo a 

arte contemporânea um campo de possibilidades multi, porque não pensarmos ou 

aventarmos esta ideia da transcriação um processo possível dentro do campo 

ampliado e concomitante, a sua própria ideia como um caso de apropriação, não 
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no sentido comumente estabelecido e considerada, mas, como uma possibilidade 

a ser estudada e aprofundada.  

Compreendemos, levando em consideração todas as questões 

apresentadas durante nossa pesquisa, que a apropriação ou transcriação, e uma 

possibilidade de entendimento para as operações tradutórias da Odisseia 

realizadas por José Roberto Aguilar e Lenir de Miranda, artistas estudados nessa 

pesquisa. Todavia, trata-se não só da questão da transcriação, mas do seu 

entendimento como apropriação dentro do campo ampliado da arte 

contemporânea, pois é esta relação possível de ser pensada da transcriação 

como apropriação e são também os seus desdobramentos dentro do campo 

ampliado que nos possibilitaram compreender como dentro deste campo de 

possibilidades múltiplas a relação entre artes visuais e literatura pode acontecer. 

As obras dos artistas José Roberto Aguilar e Lenir de Miranda, ainda que 

pinturas, apresentam elementos que nos autorizam a considerá-las obras que se 

inserem nas discussões que permeiam a arte contemporânea em seu campo 

ampliado. Expandindo os sentidos que contemplam, trata-se de obras que 

também se relacionam em suas poéticas– para tomarmos emprestado um termo 

recorrente nas discussões de Cattani sobre arte contemporânea; poéticas que, 

enfim, comprovam a inserção e a ressignificação de seus elementos constituintes 

no universo artístico: 

 A poética pode ser considerada como tudo o que constitui a obra 
em si mesma, a partir do momento de sua instauração. Trata-se 
da obra na sua fisicalidade própria, com suas formas, materiais, 
técnicas, suportes, ou seja, todos os elementos utilizados na sua 
constituição pelo artista. Mas, trata-se também de seus múltiplos 
sentidos e significados, os quais escapam, em parte, ao desejo, à 
intenção e até mesmo ao controle de seu criador [...]. (CATTANI, 
2007, p. 13) 

É essa compreensão que orientou o estudo das obras de Aguilar e Lenir de 

Miranda, ou seja, entendendo-as como canais ambíguos e significantes em que 

operam conceitos e significados, contribuindo para o entendimento do que seja 

tanto o conceito de signo estético discutido por Plaza (1987) como também a ideia 

de signo plástico defendida por Basbaum (2007). No tocante à intraduzibilidade 
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do signo estético e suas qualidades físicas, eis a sua condição de signo, conforme 

defendido por Plaza; por outro lado, nas formulações de Basbaum, o signo 

plástico é visto como uma ambiguidade essencial, em que diversas 

interpretações, ao nos reportarmos à obra, levarão sempre em conta “que esteja 

circundada [esta ambiguidade] e atravessada por uma diversidade de enunciados, 

de gêneros e formatos múltiplos” (BASBAUM, 2004, p. 29).  

Em termos poéticos, o diálogo entre a obra literária e a contiguidade entre 

Aguilar e a Odisseia e Lenir e a Odisseia são distintas, apontando para “a 

fisicalidade da obra, ou seja, suas formas, materiais, técnicas etc., e também seus 

múltiplos sentidos”, ao passo que as motivações e a instauração da obra, por 

exemplo, diferem daquela que lhes serviu de modelo – neste caso, a Odisseia 

(CATTANI, 2007, p. 13).  

Dito de outra maneira, o que nos propusemos aqui foi discutir como a 

questão da intraduzibilidade do signo estético e sua ambigüidade podem ser 

aplicados, primeiro no que importou à relação entre a Odisseia e às pinturas dos 

dois artistas cujas obras analisamos, e, em seguida, no tocante à relação das 

obras plásticas entre si.  

Acreditamos que ambos os artistas – Aguilar e Lenir –, a partir das 

características marcantes de suas obras, que podemos exemplificar como a forte 

presença da gestualidade, dos materiais e matérias utilizados e a próprio 

abstracionismo possibilitam a leitura de similaridades entre suas poéticas. Cabe-

nos a conclusão de que suas pinturas baseadas na Odisseia se assemelham 

como poética, sobretudo no que respeita aos suportes convencionais e não 

convencionais, ao abstracionismo informal, à gestualidade, dentre outros 

aspectos; por outro lado, quando atentamos para as motivações e a instauração 

das obras, estas diferem em dado momento pela própria experiência de um e 

outro com a Odisseia. Lenir, por exemplo, deteve-se ao longo de 34 anos na 

pesquisa sobre o personagem Ulisses, ao passo que Aguilar, ainda que envolto 

por uma relação muito intensa com a literatura, tenha visitado o personagem 

menos vezes.  

No que toca tanto às pinturas de José Roberto Aguilar como às de Lenir de 

Miranda, a partir da relação mesma que ambas estabelecem com a narrativa da 

Odisseia, não nos é difícil perceber que elas não se apropriam/traduzem a obra 
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de Homero de forma literal, na medida em que parecem ser muito mais 

interpretações pessoais desta narrativa, “leituras” que pretendem (re)criar, a partir 

de Ulisses, um novo olhar sobre o personagem, atento sobretudo à sua 

construção dentro da própria narrativa. 

José Roberto Aguilar aborda, neste caso, a narrativa homérica de maneira 

particular, em conformidade com o seu trabalho artístico, que é explorar, sob 

diversos meios, a relação entre artes visuais e literatura. Em vez de condicionar 

sua obra à Odisseia, o artista opera em sentido contrário – ele se apropria da 

narrativa e de Ulisses e os adapta à sua pintura, a suas cores, gestos e poética. 

Noutros termos, Aguilar cria um vocabulário plástico para que Ulisses possa 

realizar-se na linguagem da pintura, a partir das condições poéticas criadas para 

que o personagem exista em meio a tintas e suportes, a massas de cores, linhas, 

traços, garatujas e, essencialmente, a partir do gesto de seu corpo, que se 

assemelha, por exemplo, à action paiting de Pollock, ao seu dripping, em especial 

no despejar de tintas gesticulando formas e movimentos para que o “seu Ulisses”, 

a “sua Odisseia pictórica” possam, então, surgir em meio a esta materialidade 

plástica. 

Lenir de Miranda, por outro lado, traçando outros caminhos e outras 

possibilidades poéticas, apresenta um percurso mais longo, que empreende idas 

e vindas de um contato com Ulisses que percorre um espaço de tempo bem mais 

dilatado. Seus processos e materiais, bem como seus meios, exploram uma gama 

maior de possibilidades poéticas, proporcionando, talvez, uma multiplicidade de 

sentidos e significados.  

Ora explorando os meios da pintura, ora criando livros de artistas, objetos, 

dentre outros, Lenir fundamenta suas obras na mistura de diversos elementos 

plásticos e assim as apresenta “por [meio de] metáforas, metamorfoses e 

transferências” (LANCRI, 2009, p. 34); imagens como enigmas que podem ou não 

ser desvendados, ou apenas sugerir pistas, um Passaporte de Ulisses, para que o 

observador/espectador navegue por este Ulisses revivido e recriado a partir de 

suas convicções como artista, a partir da própria ideia que ela faz do mito com 

que há tanto tempo convive. 

Trata-se, segundo a própria artista, de um: 
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 [...] diálogo tramado entre o mundo da imaginação e da realidade 
continua na combinação com os elementos da assemblagem [...]. 
São sinais com suas capacidades metafóricas [...]. (MIRANDA, 
2009, p. 43) 

Assim, pode-se afirmar que as pinturas de Lenir de Miranda não se fixam 

apenas em sua materialidade, mas, sustentam-se em um espaço artístico que 

possibilita outras interpretações; no caso do personagem Ulisses, este não se 

configura apenas como o Ulisses da Odisseia, mas, sobretudo como “o Ulisses de 

Lenir de Miranda”, aquele mesmo que ela nos dá a conhecer através de suas 

pinturas, suas assemblagens e seu Passaporte de Ulisses. Como observa 

Bulhões, 

Nostalgia que ela enfrenta com o gestual impulsivo da tinta acrílica 
e das linhas de carvão, expressando um processo intuitivo  e um 
certeiro desejo de precisão, a exigência de liberdade e a 
necessidade de estruturação, juntas formando um panorama 
inconcluso e ambíguo. O empenho de afirmar a vida contra os 
terrores do inconsciente é mais importante na análise da 
significação dessas obras do que qualquer possível proximidade 
das imagens. Suas significações situam-se além de intenções 
formais, construindo-se em territórios do imponderável, da dúvida 
e do mistério. Dizem de ausências que jamais serão preenchidas, 
de faltas de todos os tipos. Seus processos de criação buscam 
ultrapassar o fim e o desaparecimento, enfrentando “a grande 
perda”, que tanto assusta a cultura ocidental contemporânea. 
(2009, p. 42) 

Bulhões (2009) nos oferece algumas considerações interessantes, 

sobretudo a de que as significações das obras de Lenir de Miranda são mais 

importantes que qualquer aspecto formal que elas porventura apresentem. Por 

mais que isso possa parecer paradoxal, devemos lembrar que se trata antes de 

pinturas com forte carga expressiva em seus aspectos formais, mas que são, por 

outro lado, vistas pela própria artista apenas como meio através do qual ela nos 

possibilita uma viagem interior. 

Sobre José Roberto Aguilar e Lenir de Miranda talvez possamos inferir, em 

tom conclusivo, que suas motivações e processos são distintos, mas, ainda 

assim, ambos os artistas se aproximam. Aprofundar tais diferenças e 

similaridades não foi, entretanto, o objetivo da nossa pesquisa, apesar de esta 
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questão ter sido pertinente no momento em que cotejamos, ainda que de maneira 

introdutória, a obra dos dois artistas com o intuito de percebermos como eles 

inseriram e traduziram Homero, a Odisseia e Ulisses em suas pinturas. 

Em torno da relação entre artes visuais e literatura pode-se compreender 

que o conceito de transcriação pode ser pensado como um caso de apropriação, 

entretanto isso não pode ser afirmado com certeza, posto que, implicaria em 

diversas duvidas, contudo podemos, ampliando seus sentidos e suas operações 

considerar esta possibilidade no caso da obra dos dois artistas. Isso se aplicaria 

mediante a utilização do mito de Ulisses como um elemento simbólico e, por isso 

mesmo, passível de sua utilização como objeto poético. Concluindo que é 

justamente o campo ampliado da arte contemporânea, esse espaço de 

multioperações e possibilidades poéticas, o lugar propício para que a relação 

entre artes visuais e literatura seja investigado, muito mais como um diálogo 

poético entre linguagens do que propriamente na perspectiva da 

adaptação ou tradução literal. Ou seja, o conceito de transcriação pôde ser 

pensado como uma possibilidade de apropriação, cabendo aqui, no sentido de 

propiciar que um signo literário seja apropriado, transcrito, transcriado pelas artes 

visuais dentro do campo ampliado como uma possibilidade poética. 
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6. Entrevistas/conversas com os artistas 

 

6.1. José Roberto Aguilar 

 

Por telefone, em 3.2.2011. 

 

6.2. Lenir de Miranda 

 

Por e-mail, em 27.11.2009, às 11:32:02. 

Por e-mail, em 28.4.2010, às 19:16:43. 

Por e-mail, em 1.3.2011, às 13:45:27. 
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PERSONAGENS DA ODISSEIA
102

 

 

 

 

1. Ítaca 

Ulisses ou, na forma grega, Odisseu: herói na guerra de Troia, responsável pela 

construção do Cavalo de Troia. Conhecido por sua inteligência e sagacidade. 

Quer retornar para seu lar e familiares. 

Penélope: esposa de Ulisses e mãe de Telêmaco. Pretendida por outros homens 

de Ítaca que desejam desposá-la enquanto tece uma renda, enganando os 

pretendentes, na medida em que desfia toda noite aquilo que teceu durante o dia 

para que nunca seja concluída a tessitura. Aguarda esperançosa o retorno de 

Ulisses. 

Telêmaco: filho de Ulisses e Penélope. Revoltado com os pretendentes, resolve 

partir em busca do pai. 

Laertes: pai de Ulisses e o último dos parentes que este reencontra. 

Eumeu: o porqueiro que auxilia Ulisses quando este retorna a Ítaca depois de 

longo exílio.  

Euricleia: ama de confiança de Ulisses que o reconhece através de sua cicatriz 

em uma de suas coxas. 

Antino: um dos pretendentes de Penélope. Um dos homens que, na condição de 

líder, tramam a morte de Telêmaco. 

 

 

                                                
102

 Fonte: Homero (2002) 
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2. Terra dos Feácios  

Alcínoo: rei dos feácios. 

Areta: esposa de Alcínoo. 

Nausícaa: princesa dos feácios que descobre e socorre Ulisses e se apaixona 

por ele, querendo desposá-lo. 

Demódoco: aedo, contador lírico de histórias. 

Euríalo: atleta, desafiador de Odisseu nos jogos. 

 

3. Deuses 

Zeus: rei dos deuses. 

Atena: deusa da sabedoria e a maior colaboradora de Ulisses. 

Circe: deusa feiticeira, filha de Hélios. Auxilia Ulisses em seu regresso a Ítaca, 

explicando-lhe como chegar ao Hades e como passar pela ilha das sereias. 

Posídon: deus dos mares, pai do ciclope Polifemo e o maior algoz de Ulisses. 

Também aquele que, na Odisseia, é o causador da maioria dos infortúnios. 

Éolo: deus dos ventos. Recebe Ulisses em sua ilha e lhe dá um presente: todos 

os ventos do mundo. Por curiosidade, os companheiros do herói abrem o saco de 

ventos e não conseguem contê-los, a ponto de deixarem-nos escapar – eis o que 

os leva de novo para os confins do mar. 

Hermes: mensageiro dos deuses e aquele que leva a mensagem para que 

Ulisses seja libertado por Calipso de sua ilha. 
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Hélios: deus do Sol, cujos gados foram mortos pelos companheiros de Odisseu. 

Calipso: ninfa marinha da morte que se apaixona por Ulisses e o mantém em 

cativeiro. 

Leucótea: deusa marinha que socorre Ulisses durante um naufrágio. 

 

4. Monstros e criaturas 

Cila: um dos monstros que se assemelham a uma mulher. Esconde-se em um 

rochedo e de sua cintura brotam seis cabeças de cães famintos que devoram 

navegadores. 

Ciclopes: em particular Polifemo, filho de Posídon e da ninfa Toosa. Aquele que 

Ulisses logra dizendo que seu nome é “Ninguém” e depois o cega. 

Caríbdis: filha de Posídon e Gaia. Foi antes uma mulher de apetite voraz. Zeus a 

transformou num monstro disforme e a aprisionou no fundo do mar, de onde ele 

abre a boca e suga as águas em imensos redemoinhos. 

Sereias: ninfas do mar. Metade pássaro e metade mulher, atraem os navegantes 

para sua ilha com um canto magnífico e depois os devoram. 

Lotófagos: comedores de lótus, planta que provoca o esquecimento do desejo de 

regresso. 

 

 

 

 

 


