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Introdução 
 

 

“A obra de arte, uma vez concluída, não permite que a abordemos com rápidos olhares e brincadeiras intelectuais. 

Ela parece confundir a inteligência, ou algemá-la. 

Ora, estou brincando. De certo modo, as obras de arte nos tornariam idiotas se sua fascinação não fosse a prova – 

incontrolável, não obstante indiscutível – de que esta paralisia da inteligência se mistura com a mais luminosa certeza. 

 Da qual nada sei. 

Na origem destas linhas há minha emoção (em Londres há doze anos) diante de seus mais belos quadros. 

Que tenho eu então? Por quê? O que significam essas pinturas das quais mal consigo me desgrudar? Quem é esta 

Mme. Trip? Esse senhor... 

 

Jean Genet – “Rembrandt”1 

 

 

Uma captura. Uma poderosa e intrigante captura...  

 

...que leva Genet a se sentir incapaz de se desgrudar das pinturas de 

Rembrandt... 

...que leva Freud a visitar seguidas vezes “Moisés” de Michelangelo, na Igreja de 

San Pietro in Vincoli, de Roma conforme ele nos relata.  Em seu texto, “El Moisés de 

Miguel Angel”2, menciona que “uma disposição racionalista ou analítica se rebela em 

mim contra a possibilidade de emocionar-me sem saber por que e o que me 

emociona”3. Ao descrever as obras que lhe produziram um impacto emocional, assim 

                                                
1 Genet, J. “Rembrandt”. RJ, José Olympio Editora, 2002 – pg 74 
2 Freud, S.  “El Moises de Miguel Angel”1913[1914] in Obras Completas de Sigmund Freud, ed. Trad. Lopes-
Ballestreros y Torres. Madrid: Biblioteca Nueva, 1973. tomo II cap LXXVII. Nesse texto, Freud “confessa” ser 
profano em questão de arte, embora se sentisse atraído pelo conteúdo das obras, mais do que pelos seus aspectos 
formais. Reconhecia que as obras de arte exerciam uma poderosa ação sobre ele, o que o levou a se deter na análise 
do que nelas produzia tais efeitos. 
3 Ibid., p. 1876 
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refere-se a “Moisés” de Michelangelo: “nenhuma outra escultura jamais produziu em 

mim tão poderoso efeito”4. 

... que leva Fuller5, fascinado pela Vênus de Milo desde o dia em que viu, pela 

primeira vez, uma reprodução desta obra de arte, a considerar “...Reconheço que a 

minha preocupação com ela (em certas alturas tornou-se mesmo uma autêntica 

obsessão) estava relacionada com fortes idéias e sentimentos de natureza pessoal”. 

... uma captura que levou também André Green6, diante da obra “O cartão de 

Londres” de Leonardo da Vinci, a se perguntar: “o que me terá sido revelado nesta 

câmara obscura da National Gallery, onde a obra era exposta sozinha?” Segue nos 

contando que “a primeira reação foi o encantamento. Como a aurora de um dia de 

verão. Esta impressão devia corresponder ao que se sente quando um véu se rasga ou 

se ergue, suprimindo o obstáculo que impede a visão clara do dia iluminado pelo sol. 

Este sol era deslumbrante tanto pela beleza do que revela como pela percepção do que 

permite compreender”. 

... a mesma captura que a escultura “Perseu e a Medusa” de Camille Claudel 

produziu em mim e na qual me vejo mergulhada... intrigada... fascinada, numa busca 

incessante de sentidos. Sentidos que possam operar não tanto para libertar-me dessa 

captura... mas quem sabe para manter-me dentro dela... dentro e fora ao mesmo 

tempo.  Uma “livre captura”! 

 

 

 

 

 

 
                                                
4 Ibid., p. 1877 
5 Fuller, P. Arte e Psicanálise – Lisboa, Publicações Dom Quixote, 1983, cap II “A ‘Vênus’ e os ‘objetos internos’ “ 

p.83 
6 Green, A. Revelações do Inacabado – sobre o cartão de Londres de Leonardo da Vinci – RJ, Imago, 1992, p.17 
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O fio que puxou a trama...   

 

O acaso – se é que ele existe - nos apresentou.  Daí em diante, nada mais foi 

casual.  

Eu a conheci primeiro em sua intensa e trágica história7. Camille Claudel, como 

personagem, me encantou e me sensibilizou.  

Mais tarde a conheci como artista, através de sua obra. O que me emocionou 

profundamente... 

Lembro-me caminhando pela exposição “Camille Claudel” organizada pela 

Pinacoteca do Estado, nos finais de 19978. Ali, cada obra se encontrava 

cuidadosamente disposta, extremamente receptiva à circulação do ar e das pessoas, 

permitindo assim uma lenta, cuidadosa e amorosa observação. Havia um clima, uma 

emoção que se espalhava para além daquele espaço físico. Marcas de vida, marcas de 

emoção. As cartas, que estavam reproduzidas em grandes e espaçosos painéis, nos 

convocavam a percorrer sua angústia e seus enigmas.   Uma amplitude onde se podia 

sentir e respirar todas essas sensações...  um ar do qual ela, Camille, não pôde se 

alimentar... 

E, à medida que caminhava, parecia que alguma força levava ao encontro 

daquilo que estava nas “entrelinhas” das esculturas.   Um mergulho num turbilhão de 

sensações... algumas prazerosas... outras nem tanto ... paixões, dores, esperança, 

desilusões, loucura... e, de repente, um encontro inesquecível... um encontro com 

                                                
7 Delbée, A. – “Camille Claudel, uma mulher” – SP, Ed. Martins Fontes, 1995  - Nascida em dezembro de 1864, em 
Villeneuve-sur-Fère (Tardenois, nos arredores de Paris), um ano após a morte de seu irmão mais velho (que viveu 
apenas 15 dias). Muda-se para Paris em 1880, entrando em 1881 na Academia Colarossi. Em 1883, acontece seu 
primeiro encontro com Rodin, de quem se torna assistente e, depois, amante. Em 1898, após algumas separações, 
rompem definitivamente. Em paralelo, desenvolve sua produção durante todos esses anos, apresentando suas obras 
em importantes Salões.  Em dezembro de 1905 faz sua última grande exposição. Em 1906 passa a destruir suas 
esculturas. Em 1913 é internada num asilo, em Montdevergues de onde, durante os 1os. anos, faz apelos comoventes, 
por meio de cartas, para ser libertada. De nada adianta. Morre em outubro de 1943. 
8 Exposição realizada no Espaço Cultural Pavilhão Padre Manoel da Nóbrega, no Ibirapuera - SP, de setembro a 
dezembro de 1997 – sob a curadoria de Reine-Marie Paris de La Chapelle. 
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“Perseu e a Medusa”.  Um impacto, um arrepio, um instante de “petrificação”... Um 

encontro com o desconhecido, um mito que me era uma incógnita.  

 

 

 

 

“Perseu está em pé; sua mão esquerda segura um espelho e, 

com a direita, curvando-se sob o peso da surpresa e do horror, 

suspende atrás de si a cabeça de Górgona, na qual não deixa de 

perceber certa semelhança com seus próprios traços”9 

Paul Claudel, O cântico dos cânticos  

 

         “Perseu e a Medusa” – 1901 

           mármore 196 x 111 x 99 cm      

 

  

 

Jamais esqueci aquele momento e o impacto que Camille Claudel, com sua obra 

e sua história de vida me causou... Teria sido apenas a obra, isolada, capaz de produzir 

tamanha emoção? Ou seria esta impressão fruto de todo um conjunto de vida e de 

obra que ali se apresentava?10   

O que fica evidente é que, desde então, convivemos. Vejo-me inquieta, atrás de 

seus rastros, me indagando, buscando sentidos ... 

Mas, o que busco em Camille Claudel?  

                                                
9  Interessante notar a troca entre direita e esquerda nas descrições de Paul Claudel. É como se ele descrevesse um 
espelhamento – noção que será discutida mais adiante.  
10 “sendo o artista um ser sacudido por emoções que lhe solicitam expressão formal, a obra de arte enraíza-se, em 
parte ao menos, no inconsciente: “as imagens e a vida elaborada nele são matéria prima das mais genuínas da obra de 
arte [...]. É ela puramente do domínio das sensações que se transmudam, por autêntico milagre, numa harmonia de 
emoções estruturadas formalmente”. Mario Pedrosa apud Frayze-Pereira, J.A. – Olho d’água – arte e loucura em 

exposição , SP. Ed. Escuta, 1995, p.82 
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Não posso desconsiderar o fato de que uma história de vida tão conturbada, 

que não separa da paixão a sua criação, poderia comover qualquer um – em especial, 

às mulheres. É um ponto que me toma e me convoca. Mas não o suficiente para 

significar tão intensa implicação...  

Tampouco posso desconsiderar o fato de que meu ofício de psicanalista me 

convoca a uma incessante interrogação sobre o psiquismo e os destinos da 

pulsionalidade. Como entender a criação? Como pensar o feminino nesse contexto? 

Mas não é só...   

Outro aspecto a ser considerado é que, além de mulher e psicanalista, sou artista 

plástica.  A experiência da criação – seja uma experiência intuitiva ou reflexiva – instiga 

e remete a outras trilhas que se entrecruzam com as iniciais.  

Digamos que esse seria o “esboço” de um primeiro cenário, a partir do qual 

veio se dando um fértil “brotar” de questões dessa múltipla interface e que culminou, 

após alguns anos dessa convivência, no desejo de produzir um estudo mais 

sistematizado. Quem sabe, a possibilidade de construir sentidos para algumas 

questões, tais como o enigma daquilo que chamamos “obra de arte” e sua capacidade 

de nos tocar. Junto a isso, identificar alguns elementos do feminino e da criação - uma 

construção para além de Camille Claudel. Ou quem sabe, uma forma de compreender 

o destino da desordem que Camille Claudel viveu, buscando significações para além de 

sua existência singular. Pois, apesar de seu “destino tão funesto”11, ela nos legou uma 

criação muito especial. Uma criação que foi relegada ao esquecimento... assim como 

sua criadora, relegada a 30 anos de esquecimento num sanatório.   

A trama é complexa e são inúmeras as linhas que foram se “desfiando” e os 

percursos que fui traçando. Desde uma busca obsessiva pela bibliografia referente ao 

tema, até uma viagem a Paris em busca das “marcas” deixadas por Camille Claudel, 

                                                
11 parafraseando Roustang,F. em seu livro “Um destino tão funesto”. RJ, Livraria Taurus Editora, 1987 
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passando pelo aprendizado da língua francesa. Não foi pouco... nem poucas foram as 

perguntas. 

 

Eis algumas delas: 

       - Quem é essa mulher que carrega esse delicado nome Camille12? E que escolhas ela fez? 

Como escreve Anne Delbée, Camille optou ser uma escultora. E, ao ousar fazer 

esta escolha, no final do séc XIX, ela definiu para si uma vida incomum: um 

permanente conflito com a família e com o meio social, uma ligação apaixonada e 

destrutiva com um grande escultor, trinta anos de internamento num asilo, onde 

morreu em 1943. “Saldo: uma obra comovente, de imensa força e rara originalidade 

visionária – e o esquecimento”. 13 

 

- Foram escolhas? Ou ela não teve outra saída? Teria sido a potência devoradora do desejo que 

a consumiu? 14 

A esse respeito, Lou Andréa-Salomé escreveu em 1899: “quantas jovens enfadadas 

com as pequenas obrigações domésticas não o desejam, sem o saber, nada mais do que 

desabrochar numa alma feminina rica e preciosa... A este respeito só se pode, 

portanto, pregar sempre a liberdade e ainda a liberdade, e é preciso infringir todas as 

barreiras, romper todos os limites artificiais, porque é mais sensato confiar nas vozes do 

desejo que se elevam do seio do ser humano, mesmo quando se exprimem erradamente, 

do que confiar em teorias preconcebidas e falsificadas. Em todos os casos em que uma 

evolução pode conferir a um ser esplendor e alegria, e por mais bizarro que possa 

parecer o seu ziguezaguear, nem por isso deixa de estar no bom caminho e terá 

                                                
12 Camille – nome comum aos dois sexos, em francês. Em alguns textos, a ambigüidade do nome é referida como 
suporte para o desejo de sua mãe de ter outro filho homem (pois o primeiro viveu apenas 15 dias) e não uma filha 
mulher. 
13  Delbée, A, 1995  
14 Andréas-Salomé, L.  “A humanidade da mulher, esboço de um problema” in Duby,G. e Perrot,M. -  História das 

mulheres no ocidente. Porto, Ed Afrontamento, 1993, vol IV, pg 611. (os grifos são meus). 
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finalmente como objetivo, conduzir a mulher à maturidade, à própria mulher, ou seja, 

à sua mais secreta capacidade de viver.” 

 

- Em que mundo ela viveu? O que se passava naquele final de século, o século XIX? Em 

especial, o que se passava na França? Que lugar a mulher ocupava? O que acontecia no 

mundo das artes? 15       

Sabe-se que o século XIX foi um período onde a mulher marcou sua presença de 

uma maneira disruptiva, seja no campo das artes, seja na discussão de sua identidade, 

através do surgimento do movimento feminista ou mesmo na presença das histéricas 

que promovem em Freud a possibilidade de considerar uma nova escuta, fundando 

assim, a Psicanálise. Com isso, a mulher construiu um novo campo discursivo, a partir 

do qual suas sucessoras colheram a possibilidade de se constituir e se reconhecer 

enquanto sujeito. É inevitável, portanto, indagarmo-nos sobre os possíveis diálogos 

entre Camille Claudel e as mulheres do seu tempo.     

Além disso, poderíamos nos indagar se Camille teria sido uma “Sheerazade do 

século XIX”, ao romper, inicialmente, com o destino reservado às mulheres de seu 

tempo? Teria ela se servido da imagem como elemento dessa disrupção? Uma 

Sheerazade que não conta histórias, mas que oferece imagens? 

 

- Como entender essa subjetividade e seu destino psíquico? Trata-se de uma histeria - de que 

histeria se trata? Ou se trata de uma psicose? Teria ela falhado no projeto de histericização (se 

pensarmos na histeria como uma nova subjetivação)? Ou foi o sua época que não pode acolhê-

la e precisou excluí-la?.    
                                                
15 Ver entre outras referências, Duby, G. e Perrot, M. (org) História das mulheres no ocidente. Porto, Ed. 
Afrontamento, 1993 vol IV, cap “Das mulheres que cultivam as letras”- Germaine de Staël (inicio do séc XIX) e “A 
humanidade da mulher” – Lou Andréas-Salomé (final do séc XIX); Freud, S. “Estudos sobre a Histeria”; site sobre 
Mulheres artistas http://www.speel.demon.co.uk/index.htm / http://www.nmwa.org   
“Camille e seu talento tentam existir num mundo ainda não afeito a reconhecer um outro destino que não seja aquele 
prescrito para as mulheres de seu tempo. Modelo, amante, artista e rival são sinônimos de uma mesma rebeldia.”.   
Araújo, E. Camille Claudel: o significado da paixão  in Catálogo Pinacoteca ,1997, p.15 
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Segundo Kehl16, “a histeria, neurose feminina oitocentista por excelência, teria 

sido a tentativa de criar uma solução de compromisso, por parte das mulheres, entre 

antigas posições, modalidades já estabelecidas do gozo feminino, e novos anseios que 

traziam consigo angústias típicas do retorno do recalcado.” Nesse sentido, o que 

houve com Camille Claudel? 

Além disso, em alguns textos psicanalíticos, encontramos tentativas de 

diagnosticar Camille Claudel, por meio de diferentes recortes metapsicológicos17. Mas, 

essas leituras se fazem, muitas vezes, às custas de um (re)corte , que me parece 

duvidoso, na medida em que se retira Camille Claudel de um contexto histórico, 

político e social. Um contexto que, obviamente engendra diferentes formas de 

subjetividade.  Então, de que Camille Claudel se trata? Será a mesma que procuro?  

 

- Como o binômio “loucura e criação” estavam representados naquele período?  

Criação e loucura; criação ou loucura. Haveria uma associação entre esses dois 

elementos que atravessaria os tempos? Mais especificamente, se pensarmos que, tanto 

na loucura quanto na criação, um dos elementos que se destaca é a (o)posição do 

sujeito frente aos padrões estabelecidos pelas instituições e pela moral de sua época, 

propondo/criando algo novo. O novo, o inédito, o inusitado, na maioria das vezes, 

não encontra reconhecimento e aceitação imediatos.18 O novo pode ser um delírio, um 

                                                
16 Kehl, M.R. Deslocamentos do feminino, RJ, Ed. Imago, 1988. 
17 ver por ex. Wahba,L L Camille Claudel – criação e loucura,  Ed. Rosa dos Tempos, 1998; Philippe,J. As psicoses 

– um estudo sobre a paranóia comum, Ed. Companhia de Freud, 1999; Outeiral, J e Moura, L Paixão e criatividade 

– estudos psicanalíticos sobre Frida Khalo – Camille Claudel – Coco Chanel, Ed. Revinter, 2002; Alonso, S.L. “O 
que não pertence a ninguém...”e as apresentações da histeria” in Fuks, L.B e Ferraz, F.C. (org) A clinica conta 

histórias, SP, Ed. Escuta, 2000;  Jerusalinsky, A. “Camille Claudel – uma neurose obsessiva feminina”.    
18 Muitas vezes, essa iniciativa só será reconhecida a posteriori, extemporâneamente. Camille Claudel teve um 
princípio de reconhecimento verdadeiro, porém breve. Muitos anos se passaram, para que sua obra alcançasse 
novamente um reconhecimento. O que  isso quer nos dizer? Veremos, nos capítulos referentes à obra, trechos de 
críticos de arte da época elogiando as obras e o talento de Camille Claudel. Mas, ao mesmo tempo, poderemos 
identificar a impossibilidade de Camille de se apropriar e dar seqüência a esse reconhecimento. 
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desatino, um equívoco... ou um achado, uma descoberta, uma grande abertura, como 

foi a experiência de Freud e a “descoberta” da psicanálise. 19  

E, ainda dentro da perspectiva loucura-criação, como entender na história de vida 

de Camille Claudel, a supressão da criação a partir do momento em que ela é internada 

num asilo? 

 

- Poderia ser Camille Claudel tomada como um paradigma? Um entroncamento, uma 

encruzilhada de atributos? Será este lugar de entroncamento que a faz ser uma síntese, um 

expoente, em especial um expoente feminino que se faz ouvir num âmbito para além da sua 

subjetividade? 

  Se ela é paradigmática do seu tempo, quais seriam esses atributos? Se partirmos 

da suposição que a criação é algo que sempre esteve presente no ser humano, ainda 

que, a cada período da história pudesse cumprir diferentes funções, ter diferentes 

estatutos, que outros elementos concorrem para que um sujeito seja engendrado 

enquanto expoente? Expoente – do latim exponente - pessoa que expõe ou alega; representante 

ilustre de uma classe, profissão, ramo do saber. 20 Encontramos outras expoentes neste 

período da história, em sua maioria, escritoras21.  Mas, teria havido alguma outra 

escultora? Odile Ayral-Clause, em seu livro Camille Claudel, a life 22 nos relata sobre a 

existência de uma escultora – Madame Leon Bertaux, que em 1873 abriu uma escola 

                                                
19 Mas o que seria propor algo novo, iniciar? Segundo Hannah Arendt, é sempre propor algo imprevisto, inédito, 
insólito e, portanto, não necessariamente compartilhável (num primeiro momento). Ver a esse respeito, Arendt, H. A 

condição humana. Ed. Forense Universitária, 2001. E, ainda nessa direção, uma pergunta de fundo: seria o artista, 
assim como o psicanalista, uma espécie de “iniciador” (no sentido proposto por Hannah Arendt) ou um “instaurador 
de discursividade” (ver Foucault, M. História da loucura. SP,Ed. Perspectiva, ) – que, ao deixar se surpreender, ao 
deixar se espantar, ao deixar ser habitado pelo estranho, o faz, sem contudo, se enclausurar dentro dele.   
20 Ferreira, A.B.H.  Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. SP, Nova Fronteira, 1986 
21 Ver Staël, G. “Das mulheres que cultivam as letras” e Andréas-Salomé, L. “A Humanidade da Mulher” in Duby,G 
e Perrot,M, 1993 e algumas pintoras no site sobre mulheres artistas nos últimos séculos- 
http://users.hartwick.edu/~dejardinf/women/internet.htm. 
22Ayral-Clause, O.  Camille Claudel, a life, NY, Harry N. Abrams, Inc.,Publishers, 2002. 
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de escultura para mulheres e criou a Union des Femmes Peintres e Sculpteurs em 1881, para 

ajudar as mulheres a exporem suas obras.23 

 

  
 

Dado o caráter tão apaixonante que este tema apresenta, observamos aqui uma 

rede infindável de questões que poderiam ser desfiadas, onde cada fio, por sua vez, 

nos levaria a novas trilhas de questionamentos.   

Uma renúncia se faz necessária - renúncia a uma visão tridimensional (ao modo 

de uma escultura); renúncia a um desejo totalizante de compreensão. Renúncia como 

um gesto que possibilite criar: um recorte necessário para que uma verticalidade se 

estabeleça abrindo assim a possibilidade para novas e inusitadas associações. 

Sabendo presente essa condição, essa tonalidade, penso que a pergunta que 

reuniria boa parte desse questionamento (nem mais nem menos significante do que as 

que se deixa de lado) se resuma à “Por que (e com o que?) Camille Claudel (justamente 

ela?) inaugura um “reconhecimento” da presença feminina no campo das artes 

plásticas, em especial, no “esculpir”? Que potência criadora sua obra carrega?” 

Uma questão portentosa, grande demais para este momento... delicada e 

complexa ao mesmo tempo. Uma questão que não pode se delinear na superficialidade 

e que exigiria um longo e profundo percurso pelas diferentes áreas convocadas. 

Novamente, me confrontei com a necessidade de promover outro recorte. E, nesse 

momento, voltei ao ponto zero do meu percurso, o “fio que puxou a trama”, ou seja, a 

experiência da captura, vivida junto à obra de Camille Claudel. Pensar a “captura” – 

                                                
23 Além disso, seria interessante indagar sobre a especificidade do trabalho da escultura, a ponto de ser, até aquele 
momento, um oficio exclusivamente masculino. “Rodin revelou a Camille os dois grandes segredos do modelado e 
do movimento. Ensinou-lhe que não há traços, mas volumes, que o corpo não se compõe de superfícies planas, mas 
de saliências, onde por toda parte afloram sob a pele os músculos e os ossos: as formas não devem ser desenhadas 
em extensão ou em contorno, mas captadas em relevo e em profundidade, de modo que a estátua desabroche de 
dentro para fora.” catálogo da Pinacoteca (1997), p.65 
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um momento da recepção estética – e os desdobramentos a partir dela e da obra (que 

promoveu essa captura) para chegar, se possível até Camille Claudel.   

 

No desenrolar desse percurso, novas indagações foram surgindo, fazendo com 

que algumas dessas questões iniciais passassem a ficar como pano de fundo. Na 

realidade, a obra de Camille Claudel terminou por ser um disparo para pensar a 

experiência de captura na recepção estética, assim como os diálogos que a Psicanálise e 

a Arte poderiam manter entre si.  

Mas não deixa de ser curioso, o fato de ter proposto, inicialmente, a indagação 

sobre o lugar da mulher no campo das artes, em especial, Camille Claudel e sua arte 

escultórica. Embora essa questão tenha saído um pouco do meu foco, e, portanto, 

tenha sido pouco aprofundada, é interessante notar o tema que retorna no final deste 

ensaio: é justamente, a questão do feminino.  

 

Para além dessas questões, e permeando todo esse projeto, reconheço nele meu 

desejo de que este se constitua numa via fértil de construção de sentidos para a minha 

própria trajetória pessoal - de mulher, de psicanalista e de artista plástica - através de 

uma criação escrita. Criação que se dá tal qual uma pintura, onde o diálogo entre as 

pinceladas, as cores, os acasos e o suporte vai construindo a “trama” da obra. 
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Pensando a Captura – abrindo algun s f ios  

 

“Quanto mais sensível for a alma de um contemplador, mais ele se entrega aos 

êxtases que essa harmonia [da natureza] provoca. Um devaneio doce e profundo 

apodera-se então dos seus sentidos e ele perde-se, com uma embriaguez deliciosa, na 

imensidade desse belo sistema com o qual se sente identificado. Então, todos os 

objetos particulares lhe escapam, não vê nem sente senão o todo. É preciso que 

alguma circunstância particular venha tornar as suas idéias mais precisas e 

circunscrever a sua imaginação para que ele consiga observar, por partes, o universo 

que se esforçava por abarcar.”24 

 Essa bela descrição que Jean-Jacques Rousseau faz do estado de contemplação 

no qual se percebia mergulhado em seus passeios solitários, é uma descrição na qual 

nos reconhecemos, freqüentemente, e em diversas atividades de nossa vida, 

especialmente no convívio com a arte. Seja assistindo um concerto, lendo um livro ou 

passeando numa exposição, somos muitas vezes remetidos a este estado de devaneio; 

um estado onde nosso olhar vagueia, nossos pensamentos perambulam, nossos 

ouvidos passeiam e nossas sensações circulam como seres errantes. Tudo isso 

mergulhado num clima de congenialidade25, de identificação e de harmonia.  

Mas, subitamente, algo se apodera de nós. Somos violentamente arrancados 

deste clima de entrega, tão prazeroso – como que onírico – e arremessados a um outro 
                                                
24 Rousseau, J. Os devaneios do caminhante solitário. Lisboa, Edições Cotovia Ltda, 1989. 
25 Segundo Luigi Pareyson, em seu livro Os problemas da estética. SP, Ed. Martins Fontes, 2001 p. 104 
“...congenialidade significa pessoalidade, isto é, similaridade de pessoas que conseguem assemelhar-se sem nada 
sacrificarem da própria independência e da própria personalidade, mas antes afirmando a própria independência e 
encontrando a própria personalidade, precisamente naquele estado de semelhança e naquele esforço de assimilação 
[...] e que ao resultado comum se tenha chegado apenas em virtude da pessoalidade das interpretações criativas 
individuais, num plexo vivo, onde interpretação e criação, continuidade e originalidade, coletividade e singularidade 
não só se sustentam mutuamente como também encontram uma na outra o caminho da própria realização.” Segue 
considerando que “a obra de arte usa, com quem lhe fala, a linguagem com que este pode escutá-la melhor, isto é, 
revela-se a cada um da sua maneira, oferecendo aos mais diversos pontos de vista os aspectos que, respectivamente, 
lhe correspondem; mas naturalmente, cabe ao interprete interrogar a obra de modo a obter dela a resposta mais 
reveladora para ele, daquele seu ponto de vista, isto é, cabe ao leitor tornar-se congenial com a obra à qual quer ter 
acesso”. Ibid. p.235 
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lugar, um lugar de impacto onde o mundo a volta parece desaparecer, mantendo 

apenas à nossa frente um único objeto – uma frase sonora, uma cena, um quadro, uma 

rima... E num primeiro momento, tudo que era movimento, cessa: os olhos, os 

ouvidos, os pensamentos, as sensações...  todos se paralisam na posição em que 

estavam naquele súbito instante. O corpo também responde a esse “atravessamento”, 

como se reagisse a um susto: mudança na respiração, na tonicidade dos músculos, nos 

batimentos cardíacos. 

Trata-se de uma experiência de “captura”.  

Mas, o que significa “ser capturado” por uma obra de arte?   

Que poder é esse, tão arrebatador, que uma obra de arte pode ter sobre nós, a 

ponto de nos convocar a uma entrega, de nos conduzir ao enlevo e ao mesmo tempo 

promover tamanho impacto? 

 Uma experiência “instantânea”... um “momento-síntese”, como um “insight” 

às avessas, já que nesse instante da captura somos - ainda que temporariamente - 

interditados no nosso pensar. Ao menos de um pensar consciente. Pois não restam 

dúvidas de que trava-se uma espécie de diálogo – um diálogo de encantamento, de 

fascinação e, porque não, às vezes, de petrificação entre o espectador e a obra de arte. 

Um diálogo que, certamente, confere textura e densidade a ambos; um diálogo que 

revela algo de ambos. 

Muitas vezes, esse impacto nos precipita, em seguida, a uma espécie de 

“vórtice” – um retorno ao movimento, porém, um movimento diferente daquele 

inicial, solto, aberto, fluido - o movimento da contemplação – mas sim, um 

movimento que gira em torno desse objeto e do enigma que ele nos coloca a decifrar. 

Um movimento que nos (re)articula, nos (re)organiza daquele impacto disruptivo, 

através da elaboração e da construção de sentidos. Sentidos múltiplos, sentidos 

singulares, sentidos que por sua vez podem desdobrar-se em outros sentidos, 

infinitamente...  
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Embora solitária por principio, essa experiência de “captura” pode ser de 

alguma maneira compartilhada por aqueles que nela se debruçaram, respondendo a 

esse desafio que lhe foi imposto. A princípio, um pouco pelo acaso, e em seguida, 

intencionalmente procurado, fui me encontrando com diferentes relatos dessa 

experiência – relatos muito singulares, apaixonantes e ao mesmo tempo generosos, na 

medida em que foram promovendo aberturas e possibilitando novas indagações.    

 

 

Um passeio semântico – o encontro com a violência 

 

Mas, antes de percorrer esses relatos, considero que um “passeio semântico” 

pode se oferecer a nós como algo bastante interessante: para isso, uma primeira 

delimitação se faz ao consultarmos o dicionário. A palavra captura significa: ato ou 

efeito de capturar; apreensão, prisão, arresto. O termo arresto, por sua vez, é o mesmo 

que embargo, uma apreensão judicial. Essas expressões, em si, já permitem uma série de 

associações, principalmente na direção do “ser aprisionado”, do “ser tomado como 

refém” e daí por diante. Mas, seguindo ainda com Houaiss26, temos que, na escolástica, 

o termo apreensão é uma “ação cognitiva através da qual se toma como objeto um 

conceito, uma proposição ou uma qualidade sensível, sem que este movimento 

intelectual seja acompanhado de qualquer julgamento ou apreciação valorativa”. Esse 

mesmo termo, na psicologia é identificado como “um ato mais simples do 

conhecimento, pelo qual o espírito imediatamente se apropria do objeto conhecido”. 

Uma apreensão imediata, direta, sem nenhum tipo de intermediação, enfim, algo 

“bruto”. 

                                                
26 Houaiss, A. Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa.  SP, Objetiva, 2002 
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Temos aí, entre outras, duas vertentes interessantes. A primeira, referida à 

condição “bruta” dessa experiência, não intermediada27 e que é, em si mesma, uma 

experiência de aquisição por parte do sujeito - ele “apreende” algo, ainda que isto se dê 

fora da sua consciência. Ao mesmo tempo, ao considerar a condição “bruta”, é natural 

que se faça uma associação com a brutalidade, com a violência. Com efeito, sabemos 

que algo que “toma” o sujeito é sempre um ato de violência, de irrupção, de invasão 

ou mesmo de sedução. Ainda que com isso, uma aquisição se faça no interior do 

sujeito. 

A segunda vertente, que remete à condição de “embargo”, de uma “apreensão”, 

de uma “prisão”, nos indica outra face dessa experiência, ou quem sabe, uma interface 

– a do aprisionamento do sujeito; a face da alienação. O que não deixa de ser uma 

outra forma de violência, na qual algo se retira do sujeito, isto é, algo da sua condição 

de sujeito lhe é seqüestrada. Nessa direção, Peter Fuller nos descreve uma notável 

citação de Berenson28 sobre o momento estético. “... aquele momento veloz, tão breve 

que é quase intemporal, em que o observador se confunde com a obra de arte. Deixa 

de ser o seu eu normal, e a pintura ou edifício ou estátua ou paisagem ou o ato estético 

deixam de lhe ser exteriores. Ambos se tornam uma única identidade”.29 Ou seja, uma 

experiência de fusão. Momentânea... e intensa.   

Então, como articular essa ambigüidade do “achar-se e perder-se” - da violência 

que agrega algo ao sujeito e da violência que interdita o sujeito - que a palavra 

“captura” carrega? 

Poderíamos, a partir desse recorte inicial, pensar que o “momento estético”, o 

momento da “captura”, se constituiria num momento de violência exercida sobre o 

sujeito que contempla a obra de arte? Violência em seu duplo sentido? Um momento 

no qual o sujeito se perde de si mesmo - dado o impacto que se produziu - e, ao 

                                                
27 embora veremos mais tarde que há uma intermediação de outra ordem, não cognitiva 
28 especialista da Renascença, que escreveu sua biografia intitulada Sketch for a Self-portrait, NY, 1949. apud 
Fuller, P. 1983, p.214. 
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mesmo tempo, vivencia que algo se introduz dentro dele ainda que, a princípio, na 

condição de um corpo estranho? Será que poderíamos também formular que haveria 

um movimento gerado por essa violência - uma ação como uma tentativa de 

apaziguamento ou de processamento – onde o sujeito buscaria desmembrar esse 

“momento-síntese”, através de um movimento de análise, de desvelamento ou de 

construção de sentidos? Uma nova possibilidade de consciência... Um movimento do 

sujeito na busca de sua recuperação enquanto sujeito...  

 

 

Um passeio por outros relatos – um percurso compartilhado 

 

A partir da minha própria experiência de “captura” e dos desdobramentos que 

ela promoveu, fui me encontrando com outros relatos desse tipo de experiência que, 

embora singulares, vão se decantando em traços comuns que nos ajudam a refletir 

sobre esse fenômeno. Essas descrições de experiências de “captura estética” podem 

ser encontradas em várias áreas. Provavelmente, uma das primeiras com as quais me 

deparei foi no texto El “Moisés” de Miguel Angel30 de 1913 [1914], onde Freud nos 

contempla com a sua própria experiência de “captura”, assim a descrevendo: “Tudo 

isso orientou minha atenção para o fato, aparentemente paradoxal, de que 

precisamente algumas das criações artísticas mais acabadas e impressionantes escapam 

à nossa compreensão. Admiramo-las e nos sentimos subjugados por elas, mas não 

sabemos o que representam. Careço de leituras suficientes para saber se esse fato já foi 

observado, ou se houve ou não algum crítico de arte que tenha encontrado em 

semelhante perplexidade de nossa inteligência compreensiva’31 uma das condições capitais dos 

mais poderosos efeitos que uma obra de arte pode suscitar. De toda maneira, me seria 

                                                
30 Freud, S, 1913, p.1876 
31 O grifo é meu 



 

      24 
  
 
 
muito difícil aceitar como verdadeira semelhante condição”.32 Interessante como ele 

nomeia “perplexidade de nossa inteligência compreensiva”; perplexidade que remete à 

um estado de encantamento, de arrebatamento, cuja tonalidade passa pela supressão 

de um atributo de pensamento, atributo este que, de alguma maneira, opera em favor 

da autonomia do sujeito. Portanto, haveria um “seqüestro”, uma certa perda de 

autonomia?  

E continuando em sua descrição, apresenta-nos a obra que o capturou: “outra 

destas magnas e enigmáticas obras de arte é a estatua marmórea de Moisés, erigida por 

Miguel Angel na Igreja de San Pietro in Vincoli, de Roma e destinada originariamente 

pelo artista ao gigantesco monumento funerário que haveria de guardar os restos do 

soberano pontífice Julio II. [...] Todo juízo laudatório sobre esta obra de arte [...] me 

causa intima satisfação, pois nenhuma outra escultura jamais me produziu tão 

poderoso efeito”. Freud descreve sua tentativa de “sustentar o olhar colérico do herói 

bíblico” e de seu afastamento por temor “como se eu mesmo pertencesse àqueles a 

quem seus olhos fulminam [...] incapaz de manter-se fiel a alguma convicção que não 

queria esperar nem confiar, e se regozijava ruidosamente ao obter de novo a ilusão do 

ídolo”.33 Ainda que de maneira tímida (neste momento), Freud busca imediatamente 

um sentido que “explique” esse impacto provocado pelo olhar – tanto para a 

possibilidade quanto para a impossibilidade de sustentar o seu olhar em direção à 

figura de Moisés.  

Apenas para “laçar” um fio que, mais tarde, tornar-se-á como que um “fio-

guia”, observemos a questão do olhar como um elemento instaurador não só da 

possibilidade de contato com a obra, como também elemento de desdobramentos de 

significados. Mas, nesse momento de abertura, pensemos no olhar como instrumento 

de contemplação que nos possibilita entrar nesse vórtice da captura. 

                                                
32 Ibid., p. 1876 
33 Ibid., p. 1877 
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Esse movimento em busca de um sentido já seria um momento inicial de 

recuperação, uma tentativa de encontrar uma ordem para aquilo que se instalou como 

desordem...  

André Green34, nessa mesma perspectiva do impacto inicial, nos relata sua 

experiência ao contemplar o Cartão de Londres, de Leonardo da Vinci e se pergunta: 

“O que me terá sido revelado nesta câmara obscura da National Gallery, onde a obra 

era exposta sozinha? Que percepção imediata se terá apossado de mim, exigindo uma 

análise posterior?”. 

Para Green, a contemplação da obra de arte seria uma experiência de 

“revelação”... a obra conteria “algo” a espera de “ser revelado”... um “enigma” a ser 

decifrado. Portanto, poderíamos pensar que essa análise posterior “exigida”, na sua 

afirmação, seria o instrumento através do qual esta revelação se fizesse visível? Como 

algo que está lá, a espera de ser re-encontrado?   

Mas, se pensamos a “captura” como algo que, entre outras, aliena o sujeito, não 

deveríamos nos interrogar: de que análise se trata? O que (ou quem) necessita de 

análise? Dito de outra maneira, seria esta uma análise apenas para “revelar” o enigma 

contido na obra, ou seria também (sem que uma excluísse a outra) um ato necessário 

para promover a “recuperação” do sujeito, para trazê-lo de volta daquele “momento 

fusional”, através da construção de sentidos? Uma análise do sujeito e de suas redes de 

significações.  

Um outro ponto que a afirmação de Green nos faz pensar é se é justamente esta 

“percepção imediata” que cria a exigência de uma análise posterior. Dito de outra 

maneira, na medida em que somos muitas vezes capturados pelas mais variadas 

expressões artísticas – pintura, escultura, teatro, romance, poesia, música e assim por 

diante - somos sempre convocados, como fruto dessa captura, a uma análise 

                                                
34 Green, A, 1994, p.17  
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posterior? Ou haveria momentos em que a fruição sensível da obra de arte nos 

bastaria, ainda que sob o impacto de uma captura?   

Dada a força que a experiência de captura comporta, suponho que seja muito 

difícil uma experiência dessa magnitude ser mantida apenas no nível da fruição. Ela 

demanda, de alguma forma, uma elaboração, uma busca de sentidos. Pois algo 

“acontece” com o espectador... ainda que ele não se dê conta.  Ele já não é mais o 

mesmo depois dessa experiência... mesmo que o resultado disso não transite num 

plano da consciência. Nessa direção, Joel Birman em seu livro “Por uma estilística da 

existência”, ao analisar a experiência da leitura anuncia como “o leitor é desconcertado 

pela leitura, que o desarruma nos seus sistemas de referência. Um certo livro não passa 

em branco para um leitor determinado, quando uma experiência desconcertante desta 

ordem se realiza. [...] Algo da ordem da provocação aconteceu, pois o desejo do leitor 

é colocado em movimento mediante um fragmento do texto”.35 “Desta maneira, a 

leitura tem uma dimensão irruptiva, pois desarticula os sentidos instituídos e 

codificados, entreabrindo a possibilidade para a produção de outros sentidos”.  

Introduz-se aí uma questão que é fundamental: a questão do “desejo” como 

elemento ao mesmo tempo, disparador e articulador dessa atitude reflexiva em busca 

de novos sentidos. Pois, diante desse fator desconcertante que uma obra de arte pode 

promover, diante dessa “surpresa”, o sujeito é atingido em sua rede de significações, 

em sua rede de desejos, cujo fluxo e continuidade se vêem interrompidos. Estamos, 

portanto, diante de uma alteração de ritmo, diante de uma disrupção que, de alguma 

forma convoca o sujeito a buscar uma recuperação. Um desejo de retomar o equilíbrio 

– algum equilíbrio, já que é impossível retomar o equilíbrio anterior ao desconcerto. 

Desta maneira, seu desejo, “tocado” por essa descontinuidade, se põe em movimento, 

um movimento em busca de um novo arranjo. Assim, aquela exigência de uma análise 

posterior, formulada por Green, poderia ser compreendida nesta dimensão, como uma 

                                                
35 Birman, J. Por uma estilística da existência – sobre a Psicanálise, a modernidade e a arte . SP, ed. 34, 1996.p.55 
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necessidade que se impõe para a recuperação de um ritmo, de uma continuidade que 

foi interrompida pela captura. Mas, certamente, uma outra continuidade, numa outra 

condição. E, ainda citando Birman, “...esse efeito de surpresa tem o poder de 

estabelecer uma ruptura na seqüência e na continuidade da leitura. Com isso, o leitor 

entra num estado de suspensão, pois se estabelece um corte na continuidade do 

tempo. [...] Com isso, ele é conduzido para uma posição de fantasmar e de refletir 

sobre o que aconteceu, para poder retomar a leitura logo em seguida. Nesta 

retomada36, a continuidade temporal se restabelece e o eu do leitor se recompõe 

novamente”37. 

Algo semelhante ocorre com os sonhos, em especial, aqueles do qual o sujeito 

se recorda. Pois, ao mesmo tempo em que o sonho é uma forma elaboração dos 

conflitos, ele também solicita elaborações e busca de novos sentidos. 

 

 

Os dois “tempos” da captura 

 

Seria possível, portanto, considerar a experiência da captura como uma 

experiência que se desdobra em dois tempos. Há um tempo da desconstrução seguido 

de um tempo da reconstrução. Do impacto para a análise. Observemos como Green 

identifica esta passagem: “[...] continuo persuadido de que um fio contínuo liga minha 

forte impressão do início e minha análise de hoje. A diferença entre ambas é a que 

opõe uma visão imediata, sintética e afetiva a uma reflexão adiada, analítica e racional. 

Mas esta oposição é um tanto esquemática, e estou também convencido de que aquilo 

que agora me anima traz ainda as marcas do que aconteceu no momento em que 

                                                
36 aqui deveremos ter o cuidado com uma certa ambigüidade que pode ser lida nessa frase, que pode tanto nos levar à 
idéia de uma nova organização do sujeito, quanto à volta ao estado anterior à captura. 
37 Birman,J. op.cit.,pg 57 
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contemplei o Cartão, assim como não posso excluir o valor de uma “análise” mais ou 

menos inconsciente na emoção estética sentida”38.. 

“Emoção estética”... “análise mais ou menos inconsciente”... como elementos 

que participaram daquele momento de contemplação, daquela “percepção imediata”, 

que promove uma “perplexidade de nossa inteligência compreensiva”. Com isso, 

podemos vislumbrar a densidade e a complexidade que forma a experiência da 

“captura”. Momento estético - um momento de síntese, um momento de fusão, um 

tempo da emoção... que por sua vez é seguido por um tempo de reflexão, um tempo 

da análise.  São “tempos” de diferentes naturezas, ainda que estejam ligados por um 

mesmo fio - se consideramos a análise como um desdobramento do momento da 

apreensão.  

Um paralelo interessante entre essa “visão imediata, sintética e afetiva” seguida 

dessa “reflexão adiada, analítica e racional” descrita por Green podemos encontrar na 

descrição que Birman faz das operações fundamentais que fazem parte do processo de 

leitura: o “reconhecimento”39 e a “compreensão”. Ele nos diz que “essas operações se 

realizam em direções opostas se se considerar o lugar do sujeito na leitura, pois 

enquanto no reconhecimento o leitor é surpreendido e desarticulado pelo impacto da 

leitura, na compreensão o leitor se reordena pela elaboração do sentido impactante. 

Portanto, enquanto pelo reconhecimento o leitor é desconstruído momentaneamente 

pela leitura, na compreensão, o leitor se reconstrói nos seus sistemas de referência”40. 

Isso não significa que o espectador se encontra numa posição passiva durante a 

abordagem que faz à obra. Luigi Pareyson, em seu livro “Os problemas da estética” 

41discute a questão da contemplação, onde nos alerta que esta não se reduz a um 

estado de passividade, a um esquecimento de si ou uma “condição de inércia e de 

                                                
38 Green, A, 1992, p.17 
39 interessante notar que esse termo – reconhecimento – indica, entre outras significações, um reencontro com algo 
conhecido ao mesmo tempo que indica exploração do novo, “reconhecimento de terreno”. 
40 Birman, J, 1996, p.56 
41 Pareyson, L. Os problemas da estética. SP, Ed. Martins Fontes, 2001 
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abandono, no qual nos deixamos levar pela obra de arte e nos perdemos nela”42. 

Entende a contemplação como um estado de quietude e calma, “em que se fixa a 

mirada para olhar o objeto fora da inquietação e do tumulto da busca, e, certamente, a 

contemplação é um estado de extrema receptividade, no qual se deixa o objeto ser, na 

sua verdadeira e autônoma natureza, precisamente para fixá-lo sem falsear-lhe os 

traços; mas aquela quietude não tem nada de passividade, nem de inércia, porque antes 

representa o cume de uma atividade intensa e operosa, e esta receptividade não tem nada 

de abandono e do esquecimento de si, porque é antes posse vigilante e imperiosa”43. Ou 

seja, a contemplação como um estado de receptividade. Podemos também observar 

como as descrições de Birman sobre a experiência da leitura são um exemplo evidente 

dessa receptividade como sinônimo de uma atividade. 

Mas, embora a princípio possamos concordar com Pareyson, encontramos 

algumas situações onde essa receptividade como estado de “posse vigilante” falha e 

em lugar de ser uma experiência de revelação e de conhecimento, o momento estético 

torna-se uma “captura aprisionante”. Alberto Mangel, em seu livro Lendo Imagens –uma 

história de amor e ódio44 nos relata um exemplo interessante desse processo. Escreve que 

“Stendhal, em seu relato de uma visita a Florença em 1817, descreveu os efeitos do seu 

encontro com a arte italiana em termos que, mais tarde, tornaram-se sintomáticos de 

uma doença psicossomática diagnosticável. “Ao sair da igreja de Santa Croce”, 

escreveu ele, “senti uma palpitação no coração. A vida se esvaia de mim enquanto eu 

caminhava, e tive medo de cair.” A chamada síndrome de Stendhal afeta visitantes 

(sobretudo de países da América do Norte e da Europa, exceto a Itália) que vêem as 

obras-primas da Renascença pela primeira vez.  Algo nessas obras de arte colossais as 

assombra, e a experiência estética, em lugar de ser uma experiência de revelação e de 

conhecimento, torna-se caótica e simplesmente desnorteante, a autobiografia como 

                                                
42 Ibid., p.207 
43 Id., Ibid. 
44 Manguel, A. Lendo Imagens –uma história de amor e ódio. SP, Companhia das Letras, 2001. 
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pesadelo”.45 Estaríamos aí diante de uma experiência de ruptura que não encontra vias 

de (re)construção, e que se expressa numa desordem no corpo? De qualquer maneira, 

insisto na idéia de que algo se agrega ao sujeito, isto é ele passa a estar marcado por 

uma afetação – ele sai dessa experiência com algo a mais, mesmo que este “algo a 

mais” seja da ordem do desprazer ou do pesadelo, como afirma Mangel. 

Além disso, tanto na experiência de Freud quanto na de Green, há referências a 

uma espécie de prolongamento desses elementos instantâneos no “tempo da análise”. 

O que dá uma dimensão de construção e de continuidade entre os tempos – 

continuidade que marca uma aquisição que ultrapassa o “embargo”; um fascínio que 

não se perpetua na petrificação; um deslumbramento que não paralisa... e assim vai. 

Vemos, então, a reflexão como um instrumento de articulação entre os elementos de 

aquisição, ruptura e alienação do sujeito na experiência da “captura”. Uma 

possibilidade de trânsito ao mesmo tempo “por dentro” e “para fora” da captura, 

através dos diferentes significados que o sujeito encontra naquela obra de arte.  

 

 

A captura pede uma análise – para revelar ou para construir? 

 

A busca de uma análise a partir da captura, seja como “revelação de um 

enigma” seja como “construção de sentidos”, é uma direção adotada tanto por Freud 

quanto por Green e por Birman.   

Freud o faz, buscando num primeiro momento, encontrar uma universalidade 

que vá além da obra específica de Michelangelo. Ele nos propõe como questão: “O 

que tão poderosamente nos impressiona não pode ser, em meu juízo, mais do que a 

intenção do artista, o quanto ele conseguiu expressá-la na obra e nos torná-la 

apreensível. Sei muito bem que não pode tratar-se apenas de uma apreensão 

                                                
45 Ibid., p.29 
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meramente intelectual; há de ser suscitada novamente em nós aquela situação afetiva, 

aquela constelação psíquica que engendrou no artista a energia impulsora da criação”. 

Para Freud, as grandes obras de arte precisam sempre do auxílio da análise. E segue 

em seu raciocínio indicando que “a própria obra deve facilitar essa análise caso ela seja 

a expressão eficiente em nós das intenções e dos impulsos do artista. Para adivinhar tal 

intenção [...] teremos que interpretar a obra”. “É possível que uma obra de arte precise 

de interpretação, e que só depois disso eu poderei saber por que experimentei uma 

impressão tão poderosa. Abrigo a esperança de que esta impressão não sofrerá 

diminuição, ainda que a análise chegue a um bom termo”46.  

Abre-se aqui uma trilha voltada para a questão da interpretação, tema que será 

tratado mais adiante. Mas, como notamos neste texto de Freud, a interpretação, neste 

momento de sua obra, ainda está pautada na concepção de que algo está ali para ser 

re-encontrado, segundo a lógica do modelo tópico do psiquismo (1ª. tópica). A análise 

como um ato de revelação, como uma pesquisa arqueológica. 

Nessa direção, porém radicalizando uma certa universalidade, Green, ao pensar 

o que teria sido ligado à sua emoção ao contemplar o Cartão, busca também 

(re)encontrar uma representação. “Existe uma certa probabilidade de que esta “visão” 

do Cartão encerre alguma verdade, porque sua observação confirmada pela percepção 

dos outros coincide com as fantasias observadas em inúmeras análises feitas por um 

grande número de analistas. Na medida em que ele se prende a uma teoria sexual 

infantil, a fantasia que aí aparece se encontra em todo mundo, num grau mais ou 

menos reconhecível. [...] Se as marcas perceptíveis da fantasia inconsciente sugerida 

pelo quadro podem ser encontradas nos expectadores da obra, é provável que esta 

fantasia possa ter habitado seu criador [...]”47. Então, não só existe uma representação 

a ser (re)encontrada, como esta, de alguma maneira, é uma representação universal, na 

qual qualquer espectador poderá se ver “tocado”.  
                                                
46 Freud,S., 1913, p. 1877 
47 Green,A, 1992, p. 74 
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Mas, ao mesmo tempo, Green nos indica uma “porta” interessante – porém, 

parece-me que ele próprio não a atravessou48 - que seria um efeito para além daquela 

revelação; algo que seria da ordem da construção. Quando comenta a razão desse seu 

percurso – que por fim gerou um livro – ele nos conta que este nasceu da emoção 

sentida ao contemplar uma representação, o Cartão de Londres. “A análise dos efeitos 

subjetivos produzidos por esta obra de Leonardo terá sido o estimulo que nos 

reconduziu ao estudo de Da Vinci de Freud. Pois o que dissesse respeito apenas a uma 

auto-análise só interessaria ao interessado[...]”49. Isso remete à uma rede de 

significações que vai se tecendo a partir da emoção que brota na contemplação de uma 

obra. E que pode determinar as mais diversas construções, seja a construção de 

sentidos mais imediatos e contíguos à obra, seja a construção de sentidos que, como 

numa rede, vão alcançando distâncias significativas e desdobramentos inusitados. É 

como se, no processo de recuperação do sujeito do impacto desnorteante, fosse 

disparado um processo criativo – cujo alcance se fará conforme as singularidades deste 

sujeito. 

 

 

Que elementos operam na captura? 

 

Então, uma pergunta toma corpo: O que opera essa captura? Que elementos, 

sejam da obra, sejam do espectador, tomam parte instituinte dessa experiência? Pois 

sabemos que, não é qualquer obra que tem a capacidade de fazer submergir um 

espectador nessa experiência, assim como, não é qualquer espectador que “realiza” a 

potência que uma obra contém.   

                                                
48 na medida em que, em última instância, Green trabalha em defesa do texto freudiano sobre Leonardo da Vinci, 
como ele próprio afirma. 
49 Green,A., 1992, p. 73 



 

      33 
  
 
 

Freud, ao iniciar seu texto sobre Moisés de Michelangelo, aponta para o elemento 

que nele, em particular, exerce uma atração.  “Devo confessar, antes de tudo, que sou 

profano em questão de arte. O conteúdo de uma obra de arte me atrai mais que suas 

qualidades formais e técnicas, as quais o artista, ao contrário, concede máxima 

importância”.50  

Seguindo mais um pouco seu raciocínio, encontramos uma afirmação na qual 

ele supõe que “o que tão poderosamente nos impressiona não pode ser, em meu juízo, 

mais do que a intenção do artista, o quanto ele conseguiu expressá-la na obra e nos 

torná-la apreensível”. Intenção que remete ao conteúdo latente, ao que não é visível da 

obra; ou seja, operando na tônica da relação entre conteúdo manifesto e conteúdo 

latente. Isso nos envia, portanto, à ordem do conteúdo... porém, de um conteúdo pré-

estabelecido, na medida em que o espectador deverá “captar” ou “traduzir” essa 

“intenção” que está lá e que gerou a obra. 

Numa outra vertente, Roger Fry, em seu texto “The Artist and Psychoanalysis” 

considera que a emoção estética seja uma emoção operada pela forma. “A forma de 

uma obra de arte tem um significado próprio e dá, por si só, origem em muita gente a 

uma emoção especial que não depende da associação da forma com qualquer outra 

coisa”51.  Para ele, o que promoveria o prazer estético não seria o conteúdo literal ou 

narrativo da obra, mas, pelo menos na pintura, os aspectos formais do espaço 

pictórico. Nessa afirmação, Fry se coloca em franco desacordo com Freud “que 

considerava a apreciação da forma artística (que ele nunca apreciara nem conseguia 

entender) como uma espécie de engodo ou, como ele dizia, um “prazer preliminar” 

destinado a abrir o apetite do espectador para o “real” significado, que ele situava no 

conteúdo manifesto e no seu simbolismo”52.  

                                                
50 Freud,S., 1913, p. 1876 
51 apud  Fuller,P.,1983, p. 22 
52 Ibid.,p. 217 
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Nessa mesma direção, Green ao iniciar sua análise, tenta “explicar” o seu 

encantamento a partir de elementos presentes na obra. Ele descreve como “este 

momento de eleição se devia a um tríplice motivo. Primeiro, a beleza intrínseca da 

obra, beleza cativante e que por certo se basta a si mesma, quase tornando inúteis as 

duas outras causas que encontro para meu deslumbramento. Depois, a ambigüidade da 

obra, que sabe aliar a expressão desta graça estética à emergência de fantasias vindas 

das estruturas do inconsciente”.53  

Tanto uma visão que privilegia o conteúdo, como uma visão que privilegia a 

forma, me parecem insuficientes, na medida em que mantêm em jogo uma cisão.  

Uma dicotomia dos elementos que compõem a obra de arte e que, a meu ver, 

dificilmente se posicionam de maneira hierarquizada entre si. Tendo esse horizonte em 

vista, encontrei no texto acima citado de Luigi Pareyson, uma interessante concepção 

onde forma e conteúdo mantêm um constante diálogo, sendo exatamente do território 

criado por esse diálogo que a obra de arte encontra suas possibilidades de constituição. 

Citando Pareyson: “E aquilo por que a arte se distingue das outras atividades é a 

elaboração desses conteúdos; não tanto o “quê” mas antes o “como”, isto é, 

precisamente a forma, como quer que esta seja entendida: o estado final e conclusivo da 

arte, a elegância da representação ou da expressão, a perfeição da imagem, o êxito do 

processo artístico, a auto-suficiência da obra”54.  Desse modo, temos que “forma e 

conteúdo são vistos assim na sua inseparabilidade: o conteúdo nasce como tal no 

próprio ato em que nasce a forma, e a forma não é mais que a expressão acabada do 

conteúdo”. Com isso, Pareyson nos propõe o conceito de matéria formada – onde a 

forma é entendida como “o resultado da formação de uma matéria, da produção de 

um objeto físico[...] como uma configuração conseguida de palavras, sons, cores, 

pedras ou qualquer outra coisa”. Pareyson conclui afirmando que “a arte nasce num 

ponto em que não há outro modo de exprimir um conteúdo que o de formar uma 
                                                
53 Green,A 1992, p.29 
54 Pareyson,L, 2001, p. 55 
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matéria, e a formação de uma matéria só é arte quando ela própria é a expressão de um 

conteúdo”55. 

É no resultado desse diálogo entre forma e conteúdo que se estabelece a 

possibilidade da criação bem como da recepção estética. Ou seja, provém desse campo 

a potencialidade que a obra carrega para criar um diálogo com o espectador. Um 

diálogo com múltiplas tonalidades que pode chegar, algumas vezes, a uma nuance 

passional, capturante...   

A partir desse conceito de “matéria formada”, saímos do campo dicotômico – ou a 

forma ou o conteúdo – para buscar compreender os elementos que operam a 

“captura”. E nos encontramos diante de “diálogos” que se formam tais como “olhos 

d’água”56 que, no ato de brotar jorram caudalosamente suas águas, criando impactos, 

ondas, movimentos em círculos concêntricos que vão se deslocando e se seguindo até 

o momento em que, quem sabe, se dissipam – ou se acalmam... e seus movimentos já 

não nos são visíveis. Não seria a “captura” o borbotar desse “olho d’água”?  

Curiosamente, mais uma vez, o significante “olho” vai se entrelaçando no percurso 

dessas indagações... 

Mas, nessa seqüência, se rompemos com a dicotomia forma e conteúdo, e 

transitamos num território das “relações” para pensar a criação de uma obra de arte, 

rompemos também, necessariamente, com a dicotomia obra de arte e espectador e 

passamos a considerar essa relação como um dos elementos constituintes da 

“recepção estética”.  

Assim como nos propõe Pareyson, com o seu conceito de “formatividade”, a arte é 

um “tal fazer que, enquanto faz, inventa o por fazer e o modo de fazer”57, chegando à obra 

como uma “matéria formada”, podemos pensar também a subjetividade humana 

como uma expressão desse conceito, na medida em que entendemos a constituição do 

                                                
55 Pareyson,L, 2001, p. 61 
56 segundo  Houaiss “nascente de água no solo; fonte perene; borbotão, minadouro, olho” 
57 Pareyson,L. op.cit., p. 26 
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sujeito psíquico como uma construção, como um “sujeito formado” ao longo de sua 

história; sujeito que carrega suas singularidades e originalidades, constituídas através 

dos diálogos, das referências e das redes de identificações tecidas com o “mundo dos 

outros”, o mundo que o cerca. 

No contexto da subjetividade, curiosamente, é o próprio Green que, ao sair em 

defesa do texto de Freud “Uma lembrança de infância de Leonardo da Vinci”, acaba 

por defender a idéia de um campo que se constitui a partir das subjetividades que 

estão em jogo, isto é, a do artista e do espectador. Ele afirma que “muitas razões 

levavam Freud a caminhar em direção a Leonardo, mesmo sem considerarmos as 

particularidades pessoais de sua organização psíquica inconsciente. Por certo, a rede 

semântica das singularidades dos romances familiares, tanto de Freud como de 

Leonardo, cria as condições da sobredeterminação”58.  

Essa “sobredeterminação” seria, portanto, resultado de um campo de forças, o 

campo das subjetividades – e, remetendo esse campo à obra de arte, podemos 

considerar que, para além das características da obra em si, das intenções (da 

subjetividade) do artista, há também a subjetividade do espectador operando como 

força para que essa captura se promova.   

Seguindo autores como Pareyson, ou Dorfles59, encontramos um outro elemento 

que entra em jogo no campo da recepção estética e que, por sua vez, participa desse 

jogo de forças no qual se compõe o fenômeno da captura. . Esse elemento seria o 

“gosto”. Voltando novamente ao dicionário de Houaiss, encontramos várias 

definições do termo, desde “o sentido pelo qual se distinguem sabores”, passando pela 

“opinião ou apreciação critica sobre alguma coisa, baseadas em critérios subjetivos, 

isto é, preferência”, chegando àquela que diz respeito “à capacidade de apreciação 

estética calcada em padrões e critérios intersubjetivos, e manifestada em juízos que 

                                                
58 Green, A, 1992, p. 71 
59 Dorfles, G. As oscilações do gosto – a arte de hoje entre a tecnocracia e o consumismo. Lisboa, Livros Horizonte 
Ltda, 1989 
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atribuem beleza, harmonia, sublimidade etc. a formas, sons e objetos, geralmente 

artísticos”. Um termo cuja extensão exige que se afirme com cautela de que “lugar” o 

consideramos.  

  O gosto, para Pareyson, é “a espiritualidade de uma pessoa, ou de um período 

histórico, traduzida numa espera de arte, um modo de ser, viver, pensar, sentir, 

resolvido num concreto ideal estético, um sistema de idéias, pensamentos, convicções, 

crenças, aspirações, atitudes, tornado sistema de afinidades eletivas em campo 

artístico”60.  

O gosto – bon goût em francês, é a “faculdade de distinguir e de julgar o belo e o 

feio. Neste sentido do termo, ele domina a poética e a crítica de arte dos séculos XVII 

e XVIII em vários paises da Europa e em especial, na Alemanha, onde a discussão 

sobre o termo desemboca na incipiente estética filosófica (Baumgarten, Kant)”61 

Kant foi o responsável pelo grande salto dado pela estética, ao nível da teoria, ao 

tentar sistematicamente justificar o juízo do gosto.  Segundo ele, o gosto ajuizava se a 

obra de arte era ou não bela; pretendia que esse juízo fosse universal, mas incapaz de 

fornecer qualquer demonstração racional da razão que lhe assistia. Recusava, portanto, 

a noção de regras objetivas do gosto. “Todos os juízos provindos do gosto seriam 

estéticos pelo fato de a sua causa determinativa ser o sentir do sujeito mais do que 

uma concepção do objeto. Kant rejeitou a busca de um princípio ou de um padrão 

universal de beleza, (...)sustentava que toda a idéia estabelecida mediante conceitos 

determinados era uma contradição.(...) Distinguiu entre arte e ciência, arte e natureza, 

sensação e imaginação, e acentuou o caráter espontâneo e original do gênio que 

provoca a arte.”  

Acentuando essa mesma tonalidade, Dorfles aponta que o conceito de “gosto” é 

“o único sobre o qual nos podemos basear para chegar a um imediato e plausível juízo 

crítico da obra de arte, embora esta especial “faculdade” humana não possa ser 
                                                
60 Pareyson, L. 2001, p. 243 
61 Henckermann,W y Lotter, K., eds. Diccionario de estética. Barcelona, Critica, 1998, p. 121 
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avaliada senão empiricamente e considerada essencialmente subjetiva. Tratar-se-á, 

pois, quase sempre de um juízo que escapará à exatidão e à racionalidade dos juízos 

científicos”62.   

Considero essa descrição como a que mais se aproxima da experiência da 

“captura”, do momento do impacto, do encontro com o inusitado.  É um movimento 

espontâneo da sensibilidade, de uma impressão, de uma apreensão intuitiva que leva o 

espectador a valorizar ou não uma determinada obra de arte, movimento que é 

produto de uma “pura fruição”. No entanto, Pareyson nos alerta, saindo em defesa de 

uma ‘inseparabilidade’ entre sensibilidade e pensamento afirmando que a sensibilidade 

não é nunca tão imediata a ponto de não comportar um exercício de pensamento e de 

escolhas, apreciações e juízos. Considera, portanto, que “a passagem da 

espontaneidade para a reflexão não muda os ingredientes da atividade, mas somente a 

intervenção da consciência, e, se quisermos, o grau de perfeição, no sentido de que o 

gozo assegurado por uma primeira impressão é, certamente, tosco com respeito àquele 

que conclui um atento movimento de busca e de análise”63.  

Embora concorde com a noção de um “continuum” - onde ocorre uma variação 

quantitativa e qualitativa dos seus elementos – considero que a intervenção da 

consciência produz uma mudança estrutural na experiência estética. Quando nomeio a 

“captura”, estou apontando, inicialmente, para esse momento inaugural, esse instante, 

essa emoção – o primeiro tempo da captura - para aquele “frio na espinha”, aquela 

“falta de ar”, aquele “ser pego de surpresa”, enfim, aquele momento disruptivo cuja 

operação se passa num plano inconsciente.  Momento onde o sujeito se perde de si 

mesmo...   Quando uma reflexão se introduz, ou seja, quando a consciência intervém, 

já se está num outro momento – no segundo tempo da captura – que implica numa 

outra posição, isto é, numa outra condição subjetiva.    

 
                                                
62 Dorfles,G. 1989, p. 23, seguindo, como se vê, as referências kantianas. 
63 Pareyson,L. 2001, p. 238 
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Captura – experiência para “iniciados”? 

 

Tratando ainda sobre o gosto, Fuller nos traz um interessante aspecto desse 

“inusitado”, quando nos relata seu contato com as pinturas do artista americano 

Robert Natkin64.  Aqui se delineia um aspecto interessante da experiência da recepção 

(e do gosto), pois nela, o espectador não tem, a priori, um conhecimento seja da obra, 

seja do autor. Diferente de Freud e de Green, que conheciam não só os artistas, mas 

algumas de suas obras, Fuller não tinha nenhum conhecimento sobre a obra e sobre o 

autor. Assim nos descreve: “Vou agora contar como foi que comecei a interessar-me 

pela obra de Natkin: na primavera de 1974 entrei no Museu de Bath e vi pela primeira 

vez obras dele. [...] Eu nunca tinha ouvido falar de Natkin, nunca tinha visto nenhum 

de seus quadros. Mas fiquei desde logo comovido com o que vi. Que quer dizer essa 

palavra comovido? Quer dizer que olhei para as telas penduradas à minha volta, qual 

oceano de luz, e experimentei aquela sensação que já referi, mas em grau superlativo: a 

sensação de que aquilo era bom”.65 

 Esse arrebatamento, essa comoção, também não passa necessariamente por 

uma valoração estética. Em vários momentos, Fuller insiste nessa experiência como 

algo que não se explica por meio de seus juízos estéticos: “estou particularmente 

inclinado para dar atenção à experiência sempre que ela seja poderosa e positiva, ainda 

que embaraçosa e controversa porque a “ideologia visual” manifesta da obra contradiz 

a “ideologia estética” que eu defendo”66.  

Da mesma maneira, a minha própria experiência de captura me faz refletir sobre 

essa questão, pois ao revisitar as obras de Camille Claudel, interrogo-me por que 

                                                
64 Nascido em Chicago, em 1930, trabalhava dentro da tradição americana da pintura “colour-field”, “tendência 
minoritária dentro do primeiro movimento expressionista abstrato americano, em que se opunha às pinceladas 
discursivas da pintura ‘gestual’ ” – apud  Fuller,P. 1983, p.198 
65 Ibid., p. 196-197 – cabe aqui interrogarmo-nos se é possível esse desconhecimento absoluto (esse contato ingênuo) 
ou se, o simples fato das obras estarem expostas num Museu (lugar de reconhecimento público) introduz um 
atravessamento na experiência de recepção.  
66 Ibid., p. 201 



 

      40 
  
 
 
justamente fui capturada por “Perseu e a Medusa”? Há tantas outras obras que me 

encantaram e que continuam a me encantar... porém nunca com a potência que 

“Perseu e Medusa” exerceu. Seria esta a distinção entre a experiência do “belo” e a 

experiência do “sublime”?  Refiro-me à experiência do sublime como aquela em que a 

contemplação de uma obra produz um impacto, colocando em marcha algo do 

universo do desejo do espectador. Acompanhando Birman quando se refere à leitura, 

poderíamos então colocar como uma possível hipótese, a idéia de que a captura indica 

a “presença viva de uma experiência erótica” na contemplação da obra de arte, na 

medida em que esta ressoa nos componentes libidinais do espectador? Ao passo que 

as outras experiências, que não promovem essa captura, atravessariam o espectador 

num plano menos “visceral” – ainda que prazeroso - um plano conduzido 

prioritariamente por juízos estéticos e ideológicos?  

Sem dúvida, essas perguntas exigem um trabalho, uma reconstrução da 

experiência, ou como aponta Fuller, uma reconstrução histórica. 

 E continua nos descrevendo sua experiência: “Não era só por serem bonitas e 

“aprazíveis ao olhar”, embora realmente também o fossem. Dei também conta de que 

a experiência visual por elas proporcionada evocava em mim emoções significantes e 

não totalmente identificáveis. Durante todo o processo de contemplação, o seu lado 

decorativo pareceu “transcender-se” a si próprio, de tal modo que, sem eu querer, o 

meu envolvimento tornou-se muito maior do que eu a principio imaginara. Para 

muitos apreciadores de pintura, esta experiência da mesma pintura teria sido suficiente: 

ficam satisfeitas com o fato dela ser boa67 e de ter uma profundidade emocional”68.  

Com isso, Fuller nos remete à noção de “gosto” como um conceito que abrange desde 

sua referência a algo “palatável, gostoso” – para aqueles que se contentam com a 

sensação que a obra produz - até a “capacidade de apreciação estética” – quando há 

uma inquietação e um envolvimento maior com a obra”. 
                                                
67 boa no sentido de pacificador, de objeto bom, kleinianamente falando 
68 Fuller,P. 1983, p. 197 
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Desfiamos fios ou emaranhados? 

 

 A abertura desses “fios” em muitas passagens acaba revelando verdadeiros 

“emaranhados”, que nem sempre encontram expressão adequada, dado o caráter 

indelével da complexidade com que é constituída a trama dessa vivência particular da 

recepção estética.  Mas, se suportarmos uma certa desordem, quem sabe algo novo 

poderá se revelar mais adiante. 

 E, continuando na trilha do “emaranhado”, podemos começar a considerar que 

tanto a obra quanto o espectador irão ocupar os mesmos lugares - ainda que de 

maneira alternada – na experiência da captura. O que quero dizer com isso, é que os 

papéis de “capturador” e de “capturado” (ou “sedutor” e “seduzido”) não são papéis 

fixos.  Ainda que a minha questão tenha partido do papel capturante da obra de arte, 

ao longo dessas primeiras reflexões, vamos podendo identificar que esse papel – 

capturante – não é prerrogativa da obra de arte, pois ela também é, de certa forma, 

capturada pelo espectador quando este a contempla. E, ao ser capturada, é tornada 

viva.  

 E, seguindo um pouco mais adiante nesse mesmo percurso, mais uma 

consideração: não é somente o espectador que “interpreta”69 a obra, dando-lhe vida, 

mas a obra também “interpreta” o espectador, na medida em que revela o seu desejo – 

e por que não, seu caráter vivente.   

                                                
69 “interpretar” nos diversos sentidos do termos, por ex, como verbo transitivo direto seria determinar o significado 
preciso de um texto, uma lei etc.; ou, adivinhar a significação de (algo) por indução. Mas, também como transitivo 
direto predicativo, interpretar seria dar sentido a algo.   
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O instante do olhar 
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O que me capturou... ou quem me capturou 

 

 

Ver uma exposição é uma atitude singular. Cada um de nós vai traçando seu 

próprio percurso – ainda que haja um percurso sugerido – de acordo com a “rota da 

sua atenção”. Algumas obras passam desapercebidas, outras chamam mais a atenção e 

algumas, se tornam inesquecíveis. Mas, as obras sempre nos convocam, mesmo as que 

não nos chamam tanta atenção. E este espaço, atravessado por este clima 

“convocatório”, marca o cenário no qual uma obra pode nos capturar. Sim, pois esta 

mesma obra, isolada em qualquer outro espaço, não necessariamente nos capturaria.  

Com isso, penso que além dos elementos já citados, o espaço de contemplação 

da obra também opera para que uma captura se consuma.  

A obra “Perseu e a Medusa”, por exemplo, me impactou no momento em que 

eu circulava pelo trecho final da exposição. Todas as outras obras que eu já havia 

contemplado, os painéis que havia lido - sobre a vida e a correspondência de Camille 

Claudel - já estavam impregnados em mim. De alguma maneira, eu já me sentia 

“afetada” por tudo aquilo. Soma-se a isso, o fato de que essa escultura estava isolada 

de todas as outras, num espaço exclusivo, rodeada por uma parede branca, reluzente. 

Um espaço silencioso...  

Recordo-me do impacto inicial que a luminosidade do mármore provocou. 

Uma brancura intensa, um brilho incomum.  O que será que essa luz iluminava? E que 

luz era aquela que não alcançava cegar, mas que produzia uma dor. Mas por que 

“dor”? E que dor era essa que, ao invés de provocar uma fuga, me enlaçou?  

Por um instante, meu olhar se “grudou” na cabeça da Medusa. Era o que eu 

enxergava, a princípio – uma cena de impacto e de atração. Aos poucos, meu olhar 
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recobrou os movimentos e passeou pela expressão de júbilo na figura de Perseu, pelo 

seu corpo atlético e imponente – uma cena heróica - até chegar ao corpo decapitado 

da Medusa, cujas asas pareciam querer se fechar e proteger esse corpo que ficara 

totalmente desamparado - uma cena de ternura e desamparo. 

Num curto espaço de tempo, assisti a essas três cenas – tão singulares e ao 

mesmo tempo, tão entrelaçadas entre si. Tudo isso numa única imagem. Uma imagem 

que condensa as diferenças, uma imagem que causa uma profunda e inquietante 

“estranheza”.  

Uma cena assistida numa posição “de submetimento”, pois embora a escala da 

escultura fosse numa dimensão real, ela estava sobre um pedestal, e os rostos dos 

personagens pairavam acima dos olhos do espectador. 

Sou incapaz de recuperar todas as associações que, naquele instante, partiram da 

minha mente. Mas, pouco importa. Pois, como Green assinalou, o que diz respeito 

apenas a uma auto-análise, não carrega maiores interesses. A não ser que isso sirva de 

disparo para pensar as questões que se desdobram da experiência de recepção estética. 

Portanto, o que vale assinalar é a profusão associativa que essa experiência gera 

num primeiro momento. E também uma profusão de interrogações...  

Numa primeira abordagem, de certa forma defensiva, porém não menos 

significativa, há uma tentativa de “decifrar”70 a obra – um movimento projetivo ... 

“não sou eu que fico impactada; é a obra que é impactante”... “o que a obra quer 

expressar?” ... “a obra reflete algo da vida do artista?”. Ali, um sentido imediato 

apareceu – era a obra, de alguma maneira, contando a história de vida de Camille 

Claudel, “prevendo” seu fim, sua loucura, sua cabeça decapitada71. Seria esta sua 

vivência naquele momento, uma vivência de falta, de impossibilidade ... de vazio?72 Ao 

                                                
70 É inevitável nesse ponto uma associação com a expressão “decifra-me ou te devoro”. Neste sentido, esse primeiro 
movimento de decifrar é como uma tentativa de “devorar para não ser devorado” pelos sentidos que podem ressoar 
dentro do sujeito. 
71 em 1901, quando cria essa obra, a relação entre Camille e Rodin já estava rompida (desde 1989)  
72 sabe-se que muito pouca coisa foi produzida por ela nos anos seguintes e, mesmo assim, a maior parte ela destruiu 
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mesmo tempo, estaria Perseu representando Rodin? Um vencedor, aquele que escapa 

a um destino funesto, posto que lhe é atribuído o papel de herói?  

 

Pobre fim de Camille Claudel ... ou pobre leitura da obra?  

 

Certamente nem tudo não foi “pobre” nesse sentido instantâneo, nessa leitura, 

pois não estacionou em si, mas, ao contrário, criou uma reverberação constante e 

cultivou um questionamento incessante. Isso, em si, já cumpriria uma função – a 

função criadora da cultura, segundo Renato Janine Ribeiro73 

Pensando assim, essa reverberação seria a expressão do efeito que uma obra de 

arte causa no espectador. É isso que irá conferir à obra sua transcendência.  Merleau-

Ponty, em seu texto “A dúvida de Cézanne” descreveu esse efeito: “Um pintor como 

Cézanne, um artista, um filósofo, devem não somente criar e exprimir uma idéia, mas 

ainda despertar as experiências que a vão enraizar em outras consciências. [...] então a 

obra de arte terá juntado essas vidas separadas, não mais unicamente existirá numa 

delas como sonho tenaz ou delírio persistente ... vindo a habitar vários espíritos – 

espírito possível – como uma aquisição para sempre.”74 

 

Mas, é necessário transpor essa experiência para além de seus aspectos 

imediatos e emocionais, para que esta supere o plano de uma auto-análise. Para tanto, 

um mergulho se faz necessário seja na obra “Perseu e a Medusa” seja na vida de 

Camille Claudel. Um mergulho e uma travessia pelas interfaces.   

 

                                                
73 Ribeiro, R.J.  A universidade e a vida atual – Fellini não via filmes. RJ, Ed. Campus, 2003. Neste livro, no 
capitulo 10, “Apresentação ao curso de Humanidades da USP”, o autor discute a função da cultura voltada para a 
pesquisa. Citando Ribeiro “... como se sai de uma perspectiva na qual a literatura ilustra, decora, orna – segundo uma 
estética de segunda – para outra, em que ela se mostra produtiva, criadora de mundos”. p.116 
74 Merleau-Ponty, M. - “A dúvida de Cézanne” – in  Textos escolhidos, SP, Ed. Abril, 1980 col Os Pensadores.p.121 
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Curiosamente, nesse percurso, uma imagem foi se construindo em minha mente 

– a imagem da fita de Moebius75.  

                     
                     ´Mobius Strip II´ de 1963 do artista M.C. Escher (1898-1972)76 

 

É como se ela, de alguma maneira, viesse em meu auxílio, representando o 

desenho que essas reflexões vão traçando enquanto vão sendo percorridas. Constrói-

se aí um campo, portanto, onde não há frente nem verso, onde não há um dentro e 

um fora, enfim, onde não há uma única orientação. Um campo construído por 

intercâmbios, por interfaces, por encontros e desencontros entre os elementos que 

dele participam e que se afetam continuamente. Um campo onde a familiaridade e o 

estranhamento convivem num constante despertar de consciência... 

 

É uma imagem que revela a construção desse ensaio. Uma construção que 

encontra no significante “captura” seu eixo principal. Captura da obra de arte – 

captura do espectador; uma captura do/pelo olhar; olhar da Medusa como olhar 

capturante - a captura que Perseu perpetra; Camille Claudel capturada pela relação 

amorosa com Rodin – mais tarde, capturada num asilo; a captura como significante, 

                                                
75 Conceito desenvolvido pelo matemático alemão, August Ferdinand Möbius (1790-1868) que primeiramente 
apresentou no campo da geometria diferencial uma superfície com apenas uma face (ou um único lado). Esta figura 
denominada cinta ou fita de Möbius (ou Moebius) apresenta a possibilidade de faces aparentemente antagônicas 
poderem representar, de fato, um único lado.   
76 esta gravura  traz a representação dessa faixa (ou fita). Nesta fita, nove formigas vermelhas caminham uma após 
outra sem que estejam na frente ou atrás uma da outra - isto porque a faixa tem somente um lado. 
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promovendo essa trilha onde “as formigas vermelhas caminham uma após a outra sem 

que estejam na frente ou atrás uma da outra”.  
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O tempo para compreender 
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A Obra 

   I                                              

PERSEU E A MEDUSA 

1898/1901 
mármore – 196 x 99cm 

título e assinatura na base: Persée et la Gorgone; Camille Claudel 
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Descrevendo (revelando) a obra 
 

Esculpida em mármore branco, a versão de “Perseu e a Medusa”77 que foi 

exposta em São Paulo, foi o objeto da captura e da abertura para essa dissertação.  

Nesta obra, os corpos estão numa escala ligeiramente menor que a escala 

humana – que, acrescida do pedestal, mede 1,96m de altura. Perseu está de pé, com 

sua perna direita mais à frente, sobre a qual se apóia, e a esquerda um pouco mais para 

trás, como se tivesse que passar sobre o corpo da Medusa, que se encontra entre suas 

pernas, a seus pés. A cabeça decapitada da Medusa está apoiada em seu braço 

esquerdo, sobre um pano que pende do seu ombro e que desce pela frente ocultando-

lhe o sexo78 até chegar ao corpo da Medusa. Ele mantém essa cabeça empunhada por 

cima e sua mão parece misturada com a cabeleira de serpentes, sendo que algumas 

estão enroscadas em volta de seu antebraço. A cabeça da Medusa é mantida um pouco 

mais acima que a de Perseu, um pouco mais atrás, porém próxima da sua79.  

O corpo da Medusa é um corpo feminino em cujas costas encontram-se duas 

grandes asas fechadas. Ela está caída ao chão, curvada e apoiada sobre seu ombro 

direito, tendo o braço direito estirado e o esquerdo levantado em direção à cabeça 

faltante (que foi decapitada junto com o pescoço). Perseu eleva diante de si à sua 

direita, a empunhadura do escudo80 usado na captura da Medusa. A cabeça de Perseu 

está ligeiramente torcida, parece seguir a direção do olhar no escudo. Embora seu 
                                                
77  A Medusa também é denominada de “Górgona”. O título da obra em francês é “Persée et la Gorgone”. 
78 Esse pano - véu que ao ocultar põe de relevo - permite outras direções do olhar, como por exemplo a bela 
descrição de Reine-Marie Paris, em seu texto A sombra dupla (no catálogo da exposição da Pinacoteca de SP): “No 
corpo do Perseu, o panejamento, vindo da fogueira das asas abatidas da Medusa, eleva-se em altas chamas que 
encerram seu sexo como túnica de Nessus. Participa da conquista póstuma da Medusa do corpo de seu assassino, tal 
como as serpentes de sua cabeça se enrolam em torno do braço vitorioso e como o seu sangue derramado vem juntar-
se ao mesmo leito da chama devoradora.”. Adauto Novaes, em seu texto De olhos vendados, menciona uma 
passagem da mitologia onde, com ciúmes de Hercules e com medo de perdê-lo, Dejanira deu-lhe uma túnica banhada 
de sangue do Centauro Nessus, acreditando, assim, reconquistá-lo para sempre. A túnica penetrou até a medula dos 
ossos e colou de tal maneira à pele e aos membros que, ao tentar arrancá-la dos ombros, Hercules rasgava a própria 
pele e carne”. in O Olhar. SP, Companhia das Letras, 1988, p.14 
79 Veremos mais adiante que na versão de Cellini bem como na de Rodin, a cabeça da Medusa brande à frente de 
Perseu e não atrás. 
80 Originalmente fundida em bronze 
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corpo seja humano, seu rosto é impessoal, como de um manequim. A Medusa, apesar 

de bizarra com sua cabeleira de serpentes, tem um rosto mais humano, expressivo, 

embora seu olhar pareça perdido... petrificado.  

 

Detalhes da cabeça da Medusa 

II       III      

IV 
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detalhe das mãos da medusa 

V 

 

detalhe dos rostos 

VI
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Algumas histórias... 

 

1- história da obra 

 

Essa escultura em mármore foi originalmente encomendada pela Condessa de 

Maigret para sua residência particular, em 1899. 

Segundo o historiador Jacques Cassar 81 a obra “Persée et la Gorgone” foi 

apresentada no Salon Société Nationale de 1899; exposta na Galerie E. Blot, em 1905; 

participou da Exposition des femmes artistes modernes em 1934; exposta no Musée Rodin em 

1951. Consta sua entrada no acervo do Museu Rodin, em 1963.82 Embora Cassar não 

detalhe, veremos que são diferentes versões dessa obra que cumprem esse transcurso. 

Segundo Danielle Arnoux83, a versão em mármore dessa escultura foi 

apresentada no Salão da Sociedade Nacional de Belas Artes em 1902, sendo que no 

Salão de 1899, ela foi apresentada na sua versão em gesso, com dois metros e meio de 

altura.84  

Essa informação também é confirmada no catálogo “Camille Claudel”, 

organizado por Monique Laurent e Bruno Gaudichon85. São identificadas duas versões 

em mármore – a primeira, datada entre 1898-1902, (justamente a obra encomendada 

pela condessa) com 1,96m de altura, com título e assinatura na base do pedestal e que 

pertence atualmente a uma coleção particular; enquanto que a segunda versão é datada 

de 1900 e suas dimensões são menores que as da primeira (0,523 m de altura), além do 

fato da obra não estar assinada. Esta pertenceu à coleção de H. Peytel, foi exposta em 
                                                
81 Cassar, J. Dossier Camille Claudel.   Paris, Archimbaud/Maisonneuve & Larose, 2003   
82 Ibid., p. 510 
83 Arnoux, D.  Camille Claudel – el irónico sacrificio. México, Editorial Psicoanalitica de la Letra,A.C. , 2001   
84 Ibid., p. 221 
85 Laurent,M e Gaudichon,B – catálogo da exposição “Camille Claudel (1864-1943)”, que esteve no Museu Rodin no 
período de 15de fevereiro a 11de junho de 1984 e no Museu Santa Cruz, em Poitiers, de 26/junho a 15/setembro de 
1984. Neste catálogo, há um levantamento de todas as obras de Camille Claudel, tanto de obras expostas como de 
obras jamais expostas, seus históricos e destinos.   
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1951 no Museu Rodin e, em 1963 foi adquirida e incorporada ao acervo do Museu 

Rodin86. 

 

 

 

VII                  VIII 

 

 

 

Ainda segundo Laurent e Gaudichon, a versão em gesso apresentada no Salão 

de 1899 – que conhecemos através de uma fotografia conservada na Biblioteca 

Marguerite Durand – foi precedida por um ‘étude à mi-corps’, em gesso, e que hoje está 

desaparecida.  

 

                                                
86 informação que também aparece em Ayral-Clause, O., 2002, p. 254  
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IX 

 

Da mesma forma, não localizadas estão a versão apresentada no Salão, além de 

25 exemplares em bronze (de 52cm de altura), editados em 1905 pelo marchand 

Eugène Blot .87 

 

. X 

A versão da obra a qual me refiro, a primeira em mármore – e como citado 

anteriormente, exposta em SP em 1997 - já não era exposta desde 1902, e foi 

encontrada em 1983 numa antiga residência dos Maigret, na rue de Téhéran, em Paris. 

                                                
87 Laurent.M. e Gaudichon,B., 1984, p.118-119   
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Ela adornava a entrada ao pé da escada e foi vendida pela família junto com o prédio. 

Consta que estava perfeitamente intacta, exceto pelo desaparecimento do escudo. 

Supõe-se que o roubo – ou a retirada feita pelos antigos proprietários - tenha ocorrido 

dado que o escudo não fora talhado em mármore e sim cinzelado em bronze88. 

Arnoux nos relata que a Companhia de Seguros AGF adquiriu essa escultura em 

1989, e que a deixaram exposta por alguns anos, no espaço Richelieu, um espaço 

rodeado de fontes e de plantas. Atualmente, se encontra na sede da companhia, no nº. 

100 da rue de Richelieu. Um espaço de arquitetura moderna, onde predomina o 

branco, o cinza do aço e a madeira refletida por uma parede de espelho. Tudo isso “se 

harmoniza com a luminosidade do mármore” segundo Arnoux89. 

Por sua vez, Reine-Marie Paris e Hélène Pinet90 nos contam um pouco sobre a 

história da confecção dessa obra. Tendo em vista que o mármore era um material 

muito caro e que trabalhá-lo demandava muito tempo e esforço físico – a tal ponto 

que um ajudante se fazia necessário – a pressão por dinheiro obrigou Camille a vender 

rapidamente alguns de seus trabalhos sem se importar com o preço. É para Maurice 

Pottecher, que embora não tivesse bens, que ela propôs a venda de um “busto de 

Rodin”. Esse “homem das letras”, para fazer um gesto em consideração à irmã de seu 

amigo Paul Claudel, vai ao seu encontro no atelier que ela alugou especialmente para 

confeccionar Perseu. Ele fica assustado com o estado em que a encontra: “Eu admirei a 

estátua, mas a autora me assustou. Ela está exausta a ponto de um desespero. Ela quer 

abandonar sua arte e já destruiu uma parte de seus moldes. Seu caráter, desconfiado e 

um pouco bizarro, explicam sem dúvida, em parte, a solidão, o abandono e a quase-

                                                
88 Catálogo da Pinacoteca, 1997,  p. 170 
89 Arnoux,D. 2001, p. 221 – A autora comenta, com um certo toque de humor, que o fato dessa obra terminar numa 
companhia de seguros estaria indicado pelo símbolo apotropaico que esta obra carrega, isto é, um símbolo que os 
antigos invocavam para afastar malefícios e desgraças. 
90 Pinet, H et Paris.R M. Camille Claudel –le génie est comme un miroir. Paris, Découvertes Gallimard Arts, 2003  
p.84-85 
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miséria material a qual ela está reduzida depois de ter conhecido todas as promessas de 

um grande sucesso”91.   

Na primavera de 1902, Camille pede ao crítico de arte Geffroy92 que escreva 

sobre “este Perseu da infelicidade93”. Esse artigo lhe permitiu expor no Salão e 

solicitar mais dinheiro da Condessa de Maigret, que havia comprado a obra por 9.000 

francos. Mas o seu assistente94, Pompon, já havia lhe custado 4.000 francos e ainda 

assim, a obra não estava terminada.  Há um livro de Pompon, com as anotações de 

todos os custos da obra “Perseu e a Medusa”: fornecimento do mármore e esboço: 

2.000 francos; focalização (mise au point) 3.000 francos; a execução, 2.000 francos; mais 

2.000 francos para a entrega. Isso somava 9.000 francos. Camille chegou a pagar 5.000 

francos em seis vezes para o seu assistente. O saldo foi acertado, sem o seu 

conhecimento, por Rodin através da intermediação de Joanny Peytel95. Pompon 

aceitou uma redução de 500 francos96. No final das contas, foi graças a esse arranjo 

feito entre Rodin e Joanny Peytel, que Camille pôde contratar François Pompon para 

que entalhasse as duas versões em mármore, num momento em que sua saúde 

debilitada a impedia de fazê-las por conta própria.97 

 

 

 

 

 

 

                                                
91 a tradução é minha 
92 Gustave Geffroy é quem vai apresentar Camille ao marchand Eugene Blot. 
93 « ce Persée de malheur » 
94 referido no texto como praticien – cf. dicionário Larousse de Poche, trata-se de um operário que talha a escultura 
95 Joanny Peytel, um banqueiro, que havia ajudado Rodin em outra ocasião, acaba por entrar na rede de pessoas que 
sustentam Camille, comprando um “busto de Paul” pagando 500 francos durante um ano. Cf. Pinet,H.et Paris,R-M,  
2003, p. 86 
96 Ibid., p.85 
97 L’Oeuvre de Camille Claudel, p.195 apud in Ayral-Clause, O., 2002, p.162  
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2- o mito “Perseu e a Medusa”98, uma outra história 

 

O nome Perseu provém do grego – Perseús - a respeito de cuja etimologia ainda 

não se chegou a um acordo. Uma versão é a de que Perseu encarnaria o “sol 

nascente”99. 

Conta a lenda que Acrísio, rei de Argos, avô materno de Perseu, teve uma filha 

a quem chamou de Dânae. Porém desejava um filho homem e por isso consultou o 

Oráculo. Este lhe disse que Dânae teria um filho e que ele o mataria. Temendo que 

isso se cumprisse, Acrísio mandou construir uma câmara de bronze subterrânea e lá 

prendeu a filha, em companhia de sua ama. Mas Zeus, o fecundador por excelência, 

penetrou na inviolável câmara de Dânae por uma fenda e, sob a forma de “chuva de 

ouro”, engravidou a princesa, que deu a luz a Perseu.  

Durante algum tempo, o menino pôde, com a cumplicidade da ama, ser 

conservado secretamente, mas no dia em que o rei soube da existência do neto, não 

acreditou que o mesmo fosse filho de Zeus. Ordenou a execução da ama, encerrou 

mãe e filho num cofre de madeira e ordenou que fossem lançados ao mar. A pequena 

arca, arrastada pelas ondas, chegou à ilha de Sérifo, onde reinava o tirano Polidectes. 

Um irmão do rei, Díctis100, pessoa muito humilde, os “pescou” e conduziu para sua 

casa modesta na ilha, encarregando-se de sustentá-los101. Perseu cresceu e tornou-se 

rapidamente um jovem esbelto, alto e destemido.  

Polidectes se apaixonara por Dânae, mas nada podia fazer, uma vez que o 

jovem Perseu mantinha guarda cerrada em torno da mãe e o rei não queria ou não 

ousava apossar-se dela pela violência. Numa certa ocasião, Polidectes convidou um 

                                                
98 Ovídio,  As Metamorfoses. trad. D.G. Jardim Jr., RJ, Ediouro, 1983.  
99 Brandão, J.S.  Mitologia Grega. RJ, Editora Vozes, 1987. A descrição que se segue do mito é uma compilação 
deste texto, vol III cap II. 
100 que etimologicamente significa rede. 
101 semelhante à história de Moisés, deixado numa cesta no rio Nilo e acolhido pelo rei Faraó. 
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grande número de amigos, inclusive Perseu, para um jantar e durante esse encontro 

perguntou qual o presente que os amigos desejavam oferecer-lhe. Todos responderam 

que um cavalo era o único presente digno de um rei. Perseu, no entanto, respondeu 

que, se Polidectes o desejasse, ele lhe traria a cabeça de Medusa102. Na manhã seguinte, 

todos os príncipes ofereceram um cavalo ao tirano, menos o filho de Dânae, que nada 

ofertou. O rei, que há muito desejava Dânae e, vendo em Perseu um obstáculo, 

ordenou-lhe então, que fosse buscar a cabeça da Górgona, sem o que ele violentaria 

sua mãe. 103 Ele acreditava que aquela missão era impossível de ser cumprida. 

Para dar-lhe respaldo na execução de tarefas impossíveis, todo herói conta com 

o auxilio divino. Perseu terá por coadjuvantes celestes a Hermes e Atena. E, conforme 

o conselho dessas divindades, Perseu deveria procurar primeiro as fórcidas, isto é, as 

três filhas de Fórcis, divindade marinha da primeira geração divina. Esses três 

monstros, também chamados Gréias104, chamavam-se Enio, Pefredo e Dino, que 

possuíam apenas um olho e um dente para uso comum.  Habitavam no extremo 

ocidente, no país da noite, onde jamais chegava um só raio de sol. Apenas elas sabiam 

o caminho que levava ao esconderijo das Górgonas. E também eram as únicas a saber 

onde se escondiam determinadas ninfas, que guardavam certos objetos indispensáveis 

ao herói no cumprimento de sua missão.   

Ajudado por Hermes, o deus que não se perde na “noite” e no caminho, e pela 

inteligência de Atena, que espanta as trevas, Perseu conseguiu chegar ao local onde 

                                                
102 O mito de Medusa evoluiu muito desde suas origens até a época helenística. De inicio, Górgona, apesar de 
monstro, era uma das divindades primordiais, pertencente à geração pré-olimpica. Depois, foi tida como vítima de 
uma metamorfose. Conta-se que Medusa era uma jovem lindíssima e muito orgulhosa de sua cabeleira. Tendo 
porém, ousado competir em beleza com Atena, esta lhe eriçou a cabeleira de serpentes e transformou-a em Górgona. 
GÓRGONA – em grego Gorgóna, cuja forma mais antiga é Gorgó. Porém a fonte é o adjetivo gorgós, que significa 
“impetuoso, terrível, apavorante” in Brandão,J. 1988,vol II, p.238-239 
103 Ibid., p.78-79 -“No fundo, o tema em pauta remonta a antigos ritos de provas iniciáticas, cujo escopo era 
introduzir o jovem na classe dos adultos. Além do mais, todos os mitos relativos à exposição de crianças ou 
adolescentes traduzem uma hostilidade violenta entre o exposto e sua família... sair da arca lançada ao mar, como ser 
rejeitado pela família, isto é, sair da “arca da adolescência”, é escapar do ventre da morte para uma vida plena, adulta 
e gloriosa, mas igualmente terrível e perigosa. Aquele que escapa vivo do ordálio é detentor de um duplo prestígio: a 
vitória sobre a morte, que tantas vezes o acariciou, e a eleição divina, que lhe restituiu a vida e o encaminhou para o 
triunfo”. Interessante pensar no percurso de Camille Claudel e na sua impossibilidade de “escapar” com vida...  
104 que quer dizer “velhas”, pois já haviam nascido velhas. 



 

      61 
  
 
 
viviam as Gréias, que, por disporem apenas de um olho, montavam guarda em turno, 

estando duas sempre dormindo. O herói se colocou atrás daquela que, no momento, 

estava de vigília e, num gesto rápido, arrebatou-lhe o único olho, prometendo devolvê-

lo, caso a Gréia lhe informasse como chegar às misteriosas ninfas. Ao encontrá-las 

obteve o que era indispensável para matar a Górgona: sandálias com asas, uma espécie 

de alforje105 denominado quíbisis, para guardar a cabeça da Medusa e o capacete de 

Hades, que tornava invisível a quem o usasse. Hermes lhe deu uma afiada espada de 

aço e Atena emprestou-lhe seu escudo de bronze, polido como um espelho.  

Com essa verdadeira panóplia o herói dirigiu-se imediatamente para o 

esconderijo das Górgonas, encontrado-as em sono profundo. Eram três as 

Górgonas106 porém, só Medusa era mortal. Estes três monstros107 tinham a cabeça 

enrolada de serpentes venenosas, presas de javali, mãos de bronze e asas de ouro (que 

lhes permitiam voar). Os olhos da Medusa eram flamejantes e o olhar tão penetrante, 

que petrificavam a quem as olhasse. 108 Eram espantosas e temidas não só pelos 

homens, mas também pelos deuses.     

 Perseu pairou acima das três Górgonas adormecidas, graças às sandálias aladas; 

refletiu o rosto de Medusa no escudo polido de Atena e, com a espada que lhe deu 

Hermes, decapitou-a. Do pescoço ensangüentado do monstro nasceram o cavalo 

Pégaso e o gigante Crisaor, filhos de Posídon (único deus que se aproximou das 

Górgonas e manteve um contato amoroso com a Medusa). O sangue que escorreu do 

pescoço do monstro foi recolhido pelo herói, uma vez que este tinha propriedades 

mágicas: o que correu da veia esquerda era um veneno mortal; o da veia direita era um 

remédio salutar, capaz de ressuscitar os mortos. Tendo colocado a cabeça da Górgona 

                                                
105 Segundo Houaiss, A 2002, “alforje: duplo saco, fechado em ambas as extremidades e aberto no meio (por onde se 
dobra) formando duas bolsas iguais; usada ao ombro, para distribuir o peso dos dois lados” 
106 “Impropriamente denominadas assim, uma vez que só a primeira, Medusa, é, de fato, górgona, enquanto as outras 
duas, Esterno e Euríale, só lato sensu é que podem ser assim chamadas”. Brandão,J. 1988, Vol I, p.238 
107 Interessante notar que algumas vezes estão denominadas no masculino e outras no feminino... 
108 Brandão, J., 1988, loc.cit. 
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no alforje, o herói partiu. Ésteno e Euríale saíram-lhe em perseguição, mas 

inutilmente, pois o capacete o tornara invisível.  

Na seqüência da aventura, aparece o movimento de Perseu salvando uma 

princesa, Andrômeda, pela qual se apaixona. Propõe em troca, o casamento. Usa a 

cabeça da Medusa para destruir os inimigos (inclusive os pais da princesa, que não 

cumprem com a promessa do casamento). 

Posteriormente, a cabeça do monstro foi colocada no escudo de Atena e assim a 

deusa petrificava a quantos inimigos ousassem olhar para ela. 


