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3- outra história – a da autora de “Perseu e a Medusa” 

 

XII 

Camille em 1878 

 

Camille Claudel nasceu em 8 de dezembro de 1864, em Villeneuve-sur-Fère, nos 

arredores de Paris. Região de escritores célebres como La Fontaine, Racine, Alexandre 

Dumas.109 Um ano e meio antes de seu nascimento, o casal Claudel perdeu seu 

primeiro filho homem com apenas 15 dias de idade. Alguns biógrafos afirmam que a 

mãe, por não se conformar com a morte desse filho homem acabou por rejeitar a filha 

mulher que nasceu em seguida. Depois de Camille, nasceu Louise (cujo nome é o 

mesmo que da mãe) em 1866 e Paul em 1868. 

XIII 
foto tirada em 1870 

                                                
109

 Camille Claudel – par Reine-Marie Paris  in http://www.camille-claudel.org/index.htm 
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O ambiente familiar era frio e opressor. Seu pai, Louis Prosper Claudel era 

muito rígido, ambicioso e exigente, enquanto a mãe era uma pessoa com poucas 

ambições, fria e distante afetivamente dos filhos. O pai tinha um cargo público que o 

fez viajar e mudar muitas vezes com a família.  Tinha um grande interesse pela 

literatura – possuía uma biblioteca com obras clássicas e tragédias gregas que Camille 

freqüentemente consultava. A mãe não tinha muitos interesses, exceto pela música. 

O pai sempre incentivou Camille em seus dotes artísticos e seu filho Paul por 

seus dotes literários, depositando em ambos seus frustrados ideais artísticos que não 

pode realizar. Por um lado, Camille recebia esse incentivo e, por outro, um descrédito 

e uma distância por parte da mãe, que se identificava apenas com a filha Louise. Nesse 

cenário Camille e Paul criaram um vinculo bastante forte entre eles. Ela o incentivou a 

ler tanto autores clássicos quanto contemporâneos. Embora ela tenha mantido esse 

vínculo amoroso com o irmão até o fim de sua vida, ele, por sua vez, não foi capaz de 

sustentá-lo – como veremos mais adiante no período da internação de Camille. 

Reine-Marie escreve que, desde a sua infância, Camille modelava a argila com 

um “instinto selvagem”, fascinava-se com as formas de monstros das rochas de Géyn 

(próximas ao seu vilarejo). 

Camille lia avidamente durante sua adolescência – era muito culta para os 

padrões de sua idade.  

Começou a esculpir cedo, usando como fonte tanto a observação quanto sua 

imaginação. Usava argila - que encontrava facilmente naquela região - e a família como 

modelos vivos. Esculpira vários personagens, tanto da história atual quanto de 

personagens bíblicos ou de tragédias gregas. Parecia precisar da escultura para viver. 

Um jovem escultor, Alfred Boucher, ao ver os seus trabalhos, começou a orientá-la e 

em seguida aconselhou-a a ir para Paris. 

Em 1881 mãe e filhos Claudel mudaram-se para Paris; o pai ficou num vilarejo 

próximo onde fora nomeado pelo governo. Camille, aos dezessete anos, estava ávida 
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por aperfeiçoar seu trabalho – até então autodidata. Entrou na Academia Colarossi e 

alugou seu primeiro atelier, juntamente com mais três amigas.  

XIV 

 

Quando Boucher solicitou ao diretor da Escola Nacional de Belas Artes uma 

apreciação dos trabalhos de Camille, este a considerou um tanto quanto fora dos 

padrões, porém, admirou-se com sua habilidade. Surpreso, perguntou: “Ela já teve 

aulas com M. Rodin?” Ao que Boucher responde: “Ela sequer conhece esse nome!”. 

Boucher, ao ter que se ausentar por algum tempo de Paris, pediu a Rodin que 

orientasse suas discípulas, recomendando especialmente Camille. Nessa época, Rodin 

ainda não era famoso, mas estava em seu auge criativo, aos 43 anos. Aceitou Camille 

como sua primeira e única discípula mulher. Ela estava com 19 anos.    
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XV 

Camille Claudel - 1884
110

 

 

Camille, além de aluna e colaboradora, também posava de modelo para Rodin. 

A intensa colaboração entre eles culminou num relacionamento afetivo longo e 

tempestuoso. 

 Nesse período, segundo alguns críticos, a obra de ambos deu um salto 

qualitativo.111  

Quando Camille resolveu sair da casa de seus pais, em 1887, mudou-se para o 

novo atelier que Rodin alugara para que pudessem ficar juntos. Mas, “ser a amante de 

um escultor famoso e mais velho, acirrava o preconceito e dificultava seu contato com 

outros artistas que poderiam ser companheiros de luta pela afirmação profissional.”.112 

                                                
110 Sobre essa foto, Paul Claudel escreve no seu artigo “Ma soeur Camille” – “faz reviver uma incrível moça com o 
esplendor triunfal da beleza e da genialidade. [...] Um ar impressionante de coragem, franqueza, de superioridade e 
de felicidade”, apud  Cassar,J., 2003, p.72  
111 Veremos essa questão mais adiante, assim como o tema da produtividade de casais criativos.  
112 Cassar,J, op.cit., p.30 
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XVI 

Camille modelando Sakountala 

Em 1888 sua obra Sakountala é premiada pela Sociedade dos Artistas 

Franceses113. Vê-se aí a conquista de um pleno domínio de seu estilo, segundo Reine-

Marie.114 

 

 XVII XVIII 

Camille Claudel – 1889/1890 

                                                
113 - site da Association Camille Claudel - www.camilleclaudel.asso.fr  
114 - Id., nota 33 
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Embora Rodin não tenha se separado de sua companheira Rose115, viajava 

constantemente com Camille - que também o acompanhava nas rodas intelectuais. Em 

1892 Camille engravidou, mas sofreu um aborto. Nessa época, a relação deles 

começara a se deteriorar116. Além do drama do aborto, seu irmão Paul viajara para os 

Estados Unidos.  Nesse mesmo ano, Camille mudou-se para o Boulevard d’Italie, 

afastando-se, porém não rompendo com Rodin. Ainda pressionava-o a casar-se com 

ela e explodia em crises nervosas pelas promessas não cumpridas por ele. São desse 

período as obras dela A Valsa e Clotho.    

Camille e Rodin separaram-se em 1894, reataram em 1895 e romperam 

definitivamente em finais de 1898. Durante esse período, ela produziu obras 

importantes como As Tagarelas, além de receber diversas encomendas oficiais.  

Em 1899 mudou-se para o Quai de Bourbon, na Ilha de St Louis, lugar este que 

seria seu último atelier. Aos 34 anos, com o rompimento de sua relação com Rodin, 

passou a viver solitária, dedicando-se exclusivamente à sua obra. Sua produção é 

vertiginosa. Cria A Idade Madura – por muitos considerada como sua obra-prima - e 

começa a maquete de Perseu e a Medusa, entre outras obras. Fugia cada vez mais do 

convívio social, o que a prejudicava profissionalmente.  

 

XIX       XX 

                                                
115 com a qual só veio a se casar ao final de suas vidas 
116 neste ano, Rodin esculpe O Adeus  representando ou antecipando o rompimento. 
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Quai de Bourbon 
 

 

 

 

XXI 

placa na porta do imóvel do Quai de Bourbon117 

 

 

 

                                                
117 Uma das poucas referências a Camille Claudel em Paris. 
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XXII 
Camille em 1905 

 

Camille encontrava-se gradativamente numa condição cada vez mais miserável. 

Como o material de seu trabalho era custoso, pedia dinheiro emprestado, tendo assim 

acumulado várias dívidas.  A sensação de derrota e de angústia monopolizaram seu 

psiquismo a tal ponto, colaborando com uma impossibilidade de construir uma 

carreira sólida e que lhe desse independência financeira.   

Mesmo assim, ainda expunha em Salões – não só em Paris - e sua reputação 

vinha crescendo nos meios artísticos118. Alguns colecionadores colaboravam com 

fundos para que a execução de certas esculturas fosse possível. A crítica a elogiava 

muito, publicando artigos onde sempre marcavam a injustiça de sua condição precária 

e do não reconhecimento de sua autonomia artística (pois havia um grupo que insistia 

em considerá-la apenas uma discípula de Rodin). Provavelmente, o fato de ser mulher 

tenha tido um grande peso na construção desse cenário. 

A partir daí, sua decadência pessoal vai se consumando. O ano de 1905 foi seu 

último ano produtivo.   

                                                
118 O que contraria a tese de que o reconhecimento público tenha sido tardio, apenas na segunda metade do século 
XX. 
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Sua última obra, Niobide ferida, foi exposta em 1906.   

 

XXIII 
Niobide ferida 

 

Vivendo sozinha em seu atelier, tinha como única distração ficar à janela 

observando o que se passava na rua, recolhendo assim elementos para seus modelados 

- que nesta época já se encontravam distantes do estilo rodiniano. Poucas dessas 

figuras foram encontradas, pois parte delas foi destruída por Camille e outras 

desapareceram. 

Em 1906, com a partida de seu irmão Paul para a China119, Camille cessou toda 

sua atividade criativa e começou a destruir várias de suas obras. É nesse período que 

começaram a surgir idéias persecutórias, especialmente ligadas a Rodin, a quem 

acusava de roubar suas idéias e suas obras.  Essa idéia delirante foi se ampliando até o 

ponto de Camille acreditar que havia um complô contra ela. Quase ninguém 

“escapava” dessa rede. 

                                                
119 Onde se casa com Reine Sainte-Marie Perrin – cit no site da Association Camille Claudel 
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Foram anos em que se aproximou de pessoas desconhecidas, que muitas vezes 

passavam noites em seu atelier bebendo. Ela vestia-se de maneira extravagante. Ao 

final, mantinha-se trancada em seu atelier em meio à pobreza e desordem, rodeada de 

gatos, descabelada e delirante. 

Em 1913, seu pai, seu protetor, morreu. Poucos dias depois seu irmão 

conseguiu um atestado médico e pediu a internação de Camille. Ela foi levada à força 

para Ville-Evrard. Três meses depois foi transferida para um asilo em Montdevergues. 

Ali inicia uma intensa correspondência.120 

Em 1917 morre Rodin, poucos meses depois de oficializar sua união com sua 

mulher Rose. Nessa época, as idéias persecutórias de Camille deslocaram-se para a 

mãe, que por sua vez respondeu apenas algumas de suas cartas, em tom de duras 

acusações. Encaminhava sempre uma cópia dessas cartas ao diretor do asilo. 

 

“Querida filha, 

tenho sob os olhos sua última carta e custa-me imaginar que você possa escrever tais horrores a 

sua mãe. Somente Deus sabe o que já suportei por meus filhos! Paul me enche de censuras 

porque, segundo ele, teríamos favorecido Louise em detrimento dele, e você, Camille. Como 

ousa me acusar de ter envenenado seu pai ! [...] Ele também sofreu muito quando soube a 

verdade sobre as suas relações com Rodin. [...] Não me atrevo sequer a escrever as palavras 

que me vêm ao espírito.[...] Vamos ficar por aqui, está bem? Sua carta não passa de um 

amontoado de calúnias, cada qual mais odiosa que a outra.121 

 

Parece que apenas Paul, seu irmão, fora poupado desse lugar de objeto 

persecutório. Mas ele se limitou a pagar sua pensão e a visitá-la esporadicamente. Não 

                                                
120 publicada recentemente - Rivière, A. e Gaudichon, B., Camille Claudel – Correspondance. Paris, Ed. Gallimard, 
2003 
121 Segundo Riviére,A e Gaudichon,B, 2003, p.282, essa carta é supostamente datada de 1927, pois a referência ao 
favorecimento feito à filha Louise diz respeito à venda da casa de Villeneuve para seu neto, sem que Camille e Paul 
tivessem conhecimento do fato.  
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tentou retirá-la desse lugar, apesar das recomendações médicas de que ela poderia se 

reintegrar. 

 

“A Srta Claudel está calma, suas idéias de perseguição, sem terem desaparecido, estão muito 

atenuadas. Ela manifesta vivamente o desejo de retornar para perto de sua família e de viver 

no campo. Acredito que, nestas condições, uma saída pode ser ensaiada.” (relatório do 

psiquiatra Dr. Brunet, endereçado à família em junho de 1920)122 

 

Mme Claudel contestava esses pedidos dos médicos afirmando que sua filha 

continuava num estado tal que não era possível acolhê-la em sua casa. 

 

Em julho de 1920, Dr. Brunet insiste, enviando outra carta: 

“A Srta. Claudel continua calma, com postura correta, quase não manifesta mais suas idéias 

de perseguição, que estão muito atenuadas. Se os senhores não podem retomá-la, poderiam 

colocá-la numa casa de saúde mais próxima à família, que poderia vir vê-la às vezes. Esta 

ausência de visitas é, com efeito, muito penosa para a Srta Claudel.” 

 

Durante esse período, Camille escreveu cartas insistindo para ser libertada, 

dispondo-se a se submeter às mais diversas condições. Mas seus pedidos nunca foram 

atendidos; nunca fora ouvida. Numa carta de 1927 escreve para sua mãe: 

 

“Querida mamãe, 

[...] Já que você teima, apesar de meus protestos, a me deixar nessas casas de saúde onde sou 

horrivelmente infeliz, desprezando toda espécie de justiça, ao menos economize seu dinheiro, e, 

se por acaso é Paul quem está gastando, comunique-lhe minhas observações.[...] Será que Paul 

                                                
122 Esses boletins internos do asilo e as recomendações à família para atenuar essa prisão perpétua, não mais 
necessária com tanto rigor, não eram incluídos nos relatórios oficiais , chamados “certificados de situação”. 
Wahba,L.L., 1998, p. 67  
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pretende me deixar morrer nesses asilos para alienados? Você está sendo muito dura ao me 

recusar um abrigo em Villeneuve. Eu não faria nenhum escândalo, como você pensa. Ficaria 

demasiado feliz só por retornar à vida comum para fazer qualquer coisa. Não ousaria me 

mexer nunca mais, de tanto que já sofri. Você diz que seria necessário alguém para cuidar de 

mim? Como assim? Nunca tive uma empregada em toda a minha vida, foi você quem sempre 

precisou.[...] Se me desse apenas o quarto da senhora Régnier e a cozinha, poderia fechar o 

resto da casa. Eu não faria nada de absolutamente repreensível, já sofri demais para conseguir 

me recuperar” 123 

  

Numa certa ocasião, Paul pede à sua mãe que solicite a transferência de Camille 

para um asilo mais próximo de Paris. A resposta dela – de 14 de outubro de 1927 ou 

1928124 é a seguinte: 

 

“Querido Paul, 

Colhi informações a respeito de Prémontré, como você o desejava, mas desde a guerra só se 

recebem ali homens, portanto está fora de cogitação. Além disso, todos os médicos que 

consultei, todos, sem exceção, declararam-me que ela não estava curada e que, certamente, logo 

voltaria ao que era quando de sua entrada em Ville-Évrard. [...] Sinto-me realmente 

penalizada por vê-la tão infeliz, mas não posso fazer mais do que já faço por ela, e, se tivesse 

alta, seria a família inteira que teria que sofrer em vez de uma só”. 

  

Camille ao longo de sua correspondência, excetuando o período onde 

vigoravam as idéias persecutórias em relação aos que julgava que queriam sua 

destruição, mostrava-se muito lúcida, vivendo num intenso sofrimento. Com o tempo, 

não conseguindo ser atendida em seu pedido de salvamento, sua raiva e revolta 

                                                
123 - Rivière, A. e Gaudichon, B., 2003 p. 283-285 
124 - Ibid., – p. 291 
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transformaram-se em apatia. Embora não se saiba de suas atividades no asilo – que em 

si pouco oferecia – jamais voltou a esculpir. 

Em 1929, depois de 16 anos de internação, sua mãe morreu. Paul, para 

preservar sua própria carreira como diplomata, manteve Camille no asilo até 1943, ano 

em que ela morreu – após 30 anos de internação. Nos últimos meses de sua vida 

deixou de expressar suas idéias delirantes, mas continuava apática. 

 

XXIV 

Camille Claudel no asilo 

 

Camille, solitária, foi exilada de todas as querelas familiares. Ficou 

completamente esquecida a ponto de muitas fontes históricas datarem sua morte em 

1920.125 Mas em 1934 um evento trouxe de volta dessas trevas o nome da artista: Le 

Salon des femmes artistes modernes, que fez de Camille sua convidada de honra e 

apresentou uma pequena retrospectiva de sua obra. Segundo Cassar, um artigo de 

                                                
125 Cassar,J., 2003, p. 353. Ali menciona  as enciclopédias e os dicionários que se referem a essa data de sua morte. 
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Louis Vauxelles, no Monde Illustré de maio de 1934 anunciava a exposição com o título 

de “retrospectiva Camille Claudel”.126 

 

Consultando as diversas fontes biográficas, podemos ver como a obra de 

Camille Claudel está sempre entrelaçada com a sua vida - como se cada uma delas se 

oferecesse à outra como possibilidade de criação de sentidos. 

Entre as várias citações encontradas, reproduzo aquela que o escritor e critico 

de arte Mathias Morhardt, em seu artigo “Mademoiselle Camille Claudel”127 escreveu 

com relação à obra A valsa - “M. Claudel fez desse idílio um poema persuasivo e 

charmoso onde, quem sabe, um pouco de seu coração, um pouco de sua alma foram 

miraculosamente inspiradoras”.128 

Segundo Wahba, “Camille, desde criança, mantinha ligações intensas e 

apaixonadas. [...]Amou o pai, o irmão e provavelmente amou Rodin com o amor que 

se dá no encontro de duas pessoas que se completam e se admiram. Entregou-se a ele 

redimindo a negação materna, vivenciou o prazer de sentir seu corpo desejado, amado, 

venerado, como nunca antes ocorrera. Rodin ajudou-a a revelar-se como mulher, a 

construir-se como artista amadurecida. Camille não suportou a destruição da paixão, e 

foi vencida pelo fracasso afetivo.129 Os alicerces da personalidade mostraram sua 

fraqueza, o modelo feminino deficiente cobrou um alto preço pela ruptura que fizera 

ao padrão familiar, e talvez esta falha tenha contribuído para a sua dependência afetiva 

e a incapacidade de estruturar-se socialmente, além das conjunturas ambientais”.130 

 

Camille Claudel tentou sustentar um lugar muito difícil para uma mulher nos 

finais do século XIX e início do séc XX - ser artista, livre e solteira era considerado 

                                                
126 Cassar,J., 2003, p. 343 
127 publicado em 1898 no jornal Mercure de France-  in Cassar,J., 2003 – anexo 13 p.455 a  497 
128 a tradução é minha 
129 ver mais adiante, nesse ensaio, o capitulo  “sobre a  paixão”. 
130 Wahba, L.L., 1998, p. 36 
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um escândalo, e mais ainda por investir numa atividade exclusivamente masculina (até 

aquele período) como a escultura.  
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Outras representações de “Perseu e a Medusa” 

Iconografia 

A Medusa e sua cabeça estão entre os mais populares temas artísticos do 

Período Arcaico e, em menor grau, dos períodos subseqüentes. Devido à crença no 

poder aterrorizante e paralisante da cabeça de Medusa - o gorgoneion - os gregos 

costumavam representá-la de diversas maneiras: pintadas em vasos de cerâmica, em 

escudos, couraças, portões e até mesmo muralhas. Acreditava-se, também, que o 

gorgoneion era um símbolo protetor contra qualquer tipo de encantamento, e às vezes 

era usado como amuleto (uso apotropaico).131
  

  

  XXV    

 

XXVI XXVII 

                                                
131 http://greciantiga.org/mit/ veremos mais adiante que esse sentido apotropaico se estende em várias direções no 
estudo sobre o mito e a obra que a expressa.  
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Ao estudar como os gregos representavam seus deuses e quais eram as relações 

simbólicas que associavam determinado tipo de ídolo à divindade que deveria evocar, 

ou presentificar, Vernant, em seu livro A morte nos olhos132 deparou-se com a 

recorrência de deuses mascarados, ou seja, que são figurados por uma simples máscara 

ou em cujo culto são utilizadas máscaras. Do seu ponto de vista, “a máscara traduz a 

extrema “alteridade”, o temor apavorante do que é absolutamente outro, o indizível, o 

impensável, o puro caos”.133 A máscara monstruosa de Gorgó cumpriria também essa 

função, na medida em que coloca o homem em confronto com a morte – “esta morte 

que o olho de Gorgó impõe aos que cruzam seu olhar, transformando todo ser que 

vive, move-se e vê a luz do Sol em pedra imobilizada, glacial, cega, mergulhada em 

trevas”134. 

Excetuando as formas de representação figurativa que dominavam o espaço 

pictórico grego na época arcaica, a Górgona sempre foi representada de face, sem 

qualquer exceção.  

 

 XXVIII              XXIX 
 

 

                                                
132 Vernant, J.P., A morte nos olhos. RJ, Jorge Zahar Editor, 1988. 
133 Ibid., p. 13 
134 Id. Ibid. 
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Algumas dessas representações da Medusa – ou Górgona, ou Gorgó – foram 

expressas na forma de máscaras. 

 

XXX                  XXXI      
 

  

XXXII 
 
 

Segundo Vernant, podemos pensar em duas características fundamentais nas 

representações de Gorgó: - a facialidade e a monstruosidade. 

Estas duas características colocam o problema das origens do esquema plástico 

de Gorgó. “Máscara pura e simples ou personagem integral, o rosto da Górgona 

invariavelmente encara de frente o espectador que a observa.” Porém, quaisquer que 

tenham sido os empréstimos ou transposições usados para essa formação, a máscara 

surgiu como uma criação nova, muito diferente dos antecedentes invocados. “Sua 

originalidade só pode ser apreendida no contexto das relações que a ligam, no 
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arcaísmo grego, a práticas rituais, a temas míticos, a um ‘poder sobrenatural’135 que se 

define e se afirma ao mesmo tempo em que vai sendo construído e se fixa o modelo 

simbólico que o representa na forma particular da máscara gorgônica”.136 

Quanto à monstruosidade “quaisquer que sejam as modalidades de distorção 

empregadas, a figura sistematicamente joga com as interferências entre o humano e o 

bestial, associados e misturados de diversas maneiras. A cabeça, ampliada, 

arredondada, evoca uma face leonina, os olhos são arregalados, o olhar, fixo e 

penetrante; a cabeleira é tratada como juba animal ou guarnecida de serpentes, as 

orelhas são aumentadas, deformadas, às vezes semelhantes às do boi; o crânio pode 

apresentar chifres, a boca, aberta num ricto, estira-se a ponto de cortar toda a largura 

do rosto, revelando as fileiras de dentes, com caninos de fera ou presas de javali; a 

língua, projetada para frente, salta fora da boca, o queixo é peludo ou barbudo, a pele, 

por vezes sulcada por rugas profundas.[...] Nessa desfiguração dos traços que 

compõem a figura humana, ela exprime, mediante efeito de inquietante estranheza, 

uma monstruosidade que oscila entre dois pólos: o horror do que é terrificante, o 

risível do grotesco. Estas duas categorias de personagens têm, de resto, afinidades 

manifestas com a representação crua, brutal, do sexo, feminino ou masculino – 

representação que, da mesma forma que a face monstruosa à qual sob certos aspectos 

equivale, pode provocar igualmente o pavor de uma angústia sagrada e a gargalhada 

libertadora.”137 Opera-se aí, uma mistura extremamente inquietante. 

                                                
135 a medusa era um desses Poderes do além, junto com Ártemis e Dionísio  
136 Vernant,P.,1988, p. 44 
137 Ibid., p.39-40  Vernant aponta para o aspecto desse efeito libertador de uma sexualidade desenfreada, próxima do 
monstruoso, “que opera na e pela linguagem: ditos injuriosos, zombarias obscenas, gracejos escatológicos”. Em 
termos aproximados, Freud demonstra que o chiste é uma das formas de solução ou de saída desse conflito. Porque 
ao gratificar intenções proibidas através de uma roupagem inocente ou mesmo ‘arquitetada’, engana a censura, e, 
quando a piada é entendida, a inibição que pesava sobre tais idéias passa a ser supérflua – o inconsciente se torna 
consciente. Daí o riso libertador: um prazer que advém, segundo Freud, da economia de um dispêndio psíquico que 
era necessário para manter a inibição – ou seja, equivale à supressão de uma repressão. Mezan, em seu texto “A ilha 
dos tesouros”: relendo a 'Piada e sua relação com o inconsciente”, SP, 2005, mimeo, discute essa questão e vai 
além, ao considerar um “circuito de prazer” que se instaura, paralelo à   receptividade do sujeito, necessária para que 
essa operação se dê.  
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Além das esculturas de Medusa, existem algumas representações pictóricas, 

entre elas, Cabeça de Medusa – do pintor italiano Caravaggio - produzida entre 1598 e 

1599. Nela, a expressão de terror brota de uma linguagem realista, teatral e dramática, 

própria da pintura de Caravaggio – um pintor revolucionário do final do século XVI e 

início do século XVII.138 O rosto da medusa nessa pintura, assim como o rosto da 

Medusa esculpido por Camille Claudel, é o auto-retrato do artista. 

 

XXXIII 

Cabeça de Medusa 

 

 

O mito Perseu e Medusa é também retratado através de diferentes formas de 

representação. Na Grécia antiga, aparecia em vasos, painéis ou afrescos. Eram 

representações que “narravam” diferentes momentos do mito. Como algumas que 

podemos ver a seguir: 

                                                
138 Lambert,G., Caravaggio, Alemanha, Ed. Taschen, 2001. O autor se pergunta sobre os motivos que teriam levado 
Caravaggio a um tema tão insólito como a Cabeça de medusa. “Não sabemos. Leonardo da Vinci, se se fizer fé na 
tradição, terá pintado uma cabeça de medusa que desapareceu. Haverá no quadro de Caravaggio a intenção de 
parodiar Leonardo?  
Uma outra menção é feita por Pascal Quignard, ‘Caravaggio dizia nos primeiros anos do século XVII: “Todo quadro 
é uma cabeça de Medusa. Se pode vencer o terror mediante a imagem do terror. Todo pintor é Perseu”. E Caravaggio 
pintou a Medusa”.   Quignart ,P., El sexo y el espanto, Córdoba, Cuadernos de Litoral, edelp. 2000, pg 64 apud 
Arnoux,D.,2001 
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- o nascimento e enclausuramento de Perseu dentro da arca 

XXXIV 

Acrísios, Dânae e Perseus.  
 

 - a captura da Medusa 

XXXV 
Perseu e Medusa 

 
- o salvamento de Andrômeda139 

 

XXXVI 
Perseu e Andrômeda 

 
 
                                                
139 O salvamento de Andrômeda e a morte de Medusa foi uma das cenas favoritas dos artistas gregos. Perseu era 
mostrado ao degolar o monstro ou com a cabeça dela na mão; a fuga do herói, com as outras górgonas em seu 
encalço era também representada com uma certa freqüência. A imagem de Pégaso, com as asas abertas, era 
relativamente comum, especialmente em moedas  
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Segundo Arnoux, o tema do “reflexo” se introduziu nas vasilhas e nos textos 

para explicar a vitória de Perseu sobre Medusa somente a partir do século IV AC.140  

Numa outra versão, Vernant comenta que o desvio do olhar de Perseu no momento 

em que mata a Medusa – pois o herói olha prudentemente para o outro lado quando 

corta o pescoço do monstro – é um aspecto que adquire uma importância em toda sua 

amplitude nas versões, atestadas a partir do século V, que insistem no recurso 

necessário ao espelho e ao reflexo, para permitir ao jovem ver a Górgona sem precisar 

cruzar seu olhar petrificante” . 

  

Nas diversas imagens que ilustram o episódio de Perseu após a decapitação da 

Medusa, ora ele é visto de frente, olhando firme nos olhos do espectador, tendo ao 

lado Medusa a seus pés; ora vira a cabeça, olhando para o lado oposto; ora ainda olha 

o rosto do monstro refletido num espelho, na superfície polida de um escudo ou na 

água. 

 

Pesquisando as representações especificamente escultóricas de Perseu e a Medusa, 

encontramos algumas obras de artistas de diferentes épocas e de diferentes “leituras” 

desse mito. 

 

Uma das mais conhecidas execuções desse tema é uma escultura de Benvenuto 

Cellini, em Florença, mostrando o vitorioso Perseu exibindo a cabeça da Górgona.141 

É sua obra prima e dela Cellini se ocupou por quase dez anos (1545-54). Executada 

em bronze, ela foi encomendada por Cosimo I de Médicis.142  Essa escultura tornou-se 

o mais importante bronze da segunda metade do século XVI.   

                                                
140 Arnoux,D., 2001, p. 240, nota de rodapé. Por outro lado, Vernant insiste no fato de que a imagem, o reflexo, o 
espelho não têm nessa época a condição que lhes reconhecemos hoje. Vernant,P. 1988, p. 126 
141 Eisenwerth, J.A.S. “Perseus and the Gorgon: Camille’s Swan Song” in Rodin and Camille Claudel. Munich-NY, 
Prestel, 1999, p. 95 
142 http://www.calendario.cnt.br/cellini.htm 
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 XXXVII XXXVIII 

Perseu e a medusa                           cabeça de medusa 1545 

 

  Nessa representação do mito, a cabeça da Medusa está empunhada mais à 

frente do corpo de Perseu, cujo olhar parece dirigir-se aos espectadores de sua 

aventura; o corpo da Medusa aparece sob seus pés e Perseu aparece completamente 

nu. Vale notar que nesta época, a tradição de trabalhos em bronze havia perdido sua 

continuidade. E, durante sua execução, ocorreram inúmeros acidentes que Cellini 

relata em sua autobiografia.143 De forma geral, “Cellini  inovou, utilizando toda a 

tecnologia disponível na época para realizar um projeto onde é reconhecido o valor 

proposto pela cultura humanística: o rigor das formas, em comparação com as obras 

antigas, a atração para o significado da mitologia clássica.”144  

                                                
143 Wittkower, R., Escultura.  SP, Martins Fontes, 2001, p. 166 168. Nessa autobiografia, ele também faz referência 
aos seus estudo sobre a técnica de Donatello. 
144  http://www.escolabellarte.com.br/perseo.htm “Cellini escreveu também "A Vida de Benvenuto Cellini", uma 
autobiografia muito típica do renascimento. Nela, descreve em uma de suas partes, a fundição em bronze da estátua 
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Outra escultura representando o mito foi talhada em mármore por Antonio 

Canova, em 1800. 

XXXIX 

Perseu triunfante - 1800 

Canova, escultor italiano, foi um dos expoentes máximos da escultura 

neoclássica. Conheceu a arte clássica em suas visitas a Roma e Nápoles e, depois de 

instalar-se em Roma, em 1781, fomentou ativamente a recuperação do gosto pelos 

estilos romano e grego antigos. Nessa representação, o corpo da Medusa não está 

presente e o olhar de Perseu – como o próprio título sugere – dirige-se triunfalmente à 

cabeça decapitada da Medusa. Surge um panejamento, cuja função sugere uma 

                                                                                                                                                        
de Perseu. O processo utilizado foi o de fundição por cera perdida, que deu origem ao processo utilizado atualmente 
para produção de jóias”.   
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referência a um manto e não à ocultação do sexo – como vemos na versão de Camille 

Claudel.145  

 

Durante essa pesquisa, encontrei uma outra escultura, cuja autoria não foi 

identificada, e que, à maneira dos templos gregos, representa o momento exato da 

degolação – diferente das outras esculturas, que representam o momento 

imediatamente posterior a este. 

 

 

XL 
 
 
 

 

                                                
145 a questão da nudez é tratada de diferentes maneiras nos séculos acima referidos. 
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Uma versão mais recente - e contemporânea à de Camille Claudel – é a de 

Rodin. É uma obra pouco conhecida embora muito representativa de alguns dos 

aspectos inovadores trazidos por Rodin à escultura – a marca do “fazer”, o 

inacabamento e o equilíbrio. 

 
 

 

     XLI 

 

  É uma pequena figura em bronze, executada entre 1884 e 1887, em conexão 

com os estudos dos “Portões do Inferno”. Assim como na escultura de Cellini, a 

figura nua de Perseu está em pé, com o corpo decapitado da Medusa a seus pés.  Ele 

segura a cabeça dela com o “cabelo de serpentes” à sua frente. Uma cabeça que sugere 

mais ser uma máscara.  

É interessante considerar o fato de que essa obra traz em si uma outra forma de 

violência, que vai além do tema em questão. A cabeça da Medusa, direcionada 

agressivamente ao espectador, configura uma violência contra este. Já o Perseu e Medusa 

de Camille Claudel é diferente, pois ao direcionar o olhar da Medusa para o escudo, 
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protege o espectador – da violência, da petrificação. É uma possibilidade de captura 

onde não necessariamente há uma petrificação. 

 

 

Camille Claudel estava familiarizada com a representação desse tema e ela se 

empenhou para encontrar uma solução alternativa. Para isso, ela retrocedeu um passo 

essencial, direcionando-se à abordagem formal de Cellini. Ela também mostra Perseu 

exibindo ostensivamente a cabeça da Górgona como um troféu, mas em sua mão 

direita ele segura o escudo polido que usou para visar seu pescoço sem ter que se 

confrontar com seus olhos.  Este detalhe, tomado da história mitológica146, desenha 

uma feição particular na obra, “pois pretendia que o reflexo tipo-espelho que vem do 

escudo pudesse ser visível na face da Górgona”.  Perseu, por sua vez, tem um aspecto 

afeminado, quase andrógino, cujo olhar fixo surge localizado no escudo, certificando-

se que o reflexo está diretamente focado nos olhos da Górgona (para que assim ela 

transforme a si mesma em pedra ao olhar para sua própria imagem no espelho.)147 

Curiosamente, nessa versão da escultura de Camille Claudel que está em discussão, o 

escudo “se perdeu”... em que lugar essa “teia de reflexos” se representa? 

Uma outra questão é que o tema do degolamento estava muito difundido 

dentro da arte do “fin-de-siècle” e participou de maneira importante do imaginário 

decadente, ilustrado em especial, através do mito de Salomé. A história de Perseu e da 

Medusa seria, de alguma forma, uma masculinização desse tema, pois aparece como 

uma ilustração moral desse mito da degolação. Interessante observar que uma das 

obras iniciais de Camille Claudel – aos 12 ou 13 anos - foi David et Goliath, uma outra 

cena de degolamento. Mathias Morhardt148 ao se referir a essa obra comenta sobre a 

                                                
146  Veremos mais adiante as outras obras de Camille Claudel que tem como temática a mitologia grega. 
147 Eisenwerth, J. A. S.,1999, p.96 
148 Morhardt, M., anexo in Cassar,J. 2003, p. 458 
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postura do gigante tentando proteger sua cabeça que o jovem havia cortado – 

semelhante a da monstruosa Górgona.  

Além disso, Perseu e a Medusa tem por si só um valor particular, pois nos evoca 

uma semelhança surpreendente que associa a máscara da Górgona e o rosto de 

Camille Claudel naquela época. Isso se evidencia na fotografia tirada em seu atelier 

enquanto trabalhava na obra149. E Camille está postada atrás da escultura150, como se 

ela também buscasse, segundo Arnoux, uma posição que a protegesse do 

enfrentamento petrificador. É como se a ameaça da petrificação se fechasse no 

circuito da própria obra. 

 

 

  

  XLII    XLIII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
149 Laurent,M e Gaudichon,B., 1984, p.78 
150 ver imagem XI do capítulo “A Obra” 
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Contextualizando a obra 

  “É sempre bom lembrar, que um copo vazio está cheio de ar”151 

 

No capítulo anterior, o centro da espiral se desenrolou a partir da obra em si até 

chegar à sua autora. Tomemos agora o caminho inverso da espiral, partindo do geral 

(contexto social e cultural) até chegarmos de volta à obra e suas especificidades – 

porém, dessa vez, a obra “encontrada” pelo espectador. Penso que é nesse constante 

movimento de vai e vem da espiral que podemos começar a articular os diversos 

componentes da experiência de recepção estética, em especial, da “captura”, 

considerando aí as possíveis contribuições e relações entre a psicanálise e a estética. 

Como afirma Pareyson, para que o estudo sobre uma obra de arte se torne 

efetivo, é necessário tomar em consideração diversos elementos que partem da obra 

em si até chegarmos ao contexto cultural em que esta foi gerada, “entendendo assim 

que há uma confluência entre o interior do ato criativo com uma realidade histórica do 

seu tempo – condições sociais, culturais – bem como a referência a uma tradição 

artística e às influências recebidas de outros artistas”. Pareyson descreve essas 

condições como “coisas que, de per si, não produzem arte, nem bastam para 

despertar, no artista, o ato artístico, mas que, no interior de seu livre e inventivo ato de 

criação, exercitam o seu influxo potente e decisivo, alimentando a consistência 

espiritual e artística da obra”152. Ou seja, é nesse diálogo que a obra vai se constituindo 

- enquanto criação.  

Mas para a efetiva realização de uma obra como uma obra de arte, um olhar se 

faz necessário – o olhar do espectador.  Cria-se assim uma cadeia de elos: a obra, o 

autor, o contexto e o espectador. Uma cadeia que não se fecha, mas que se amplia e se 

diversifica constantemente. 

                                                
151  Trecho da música “Copo Vazio” de Gilberto Gil 
152 Pareyson,L. 2001, p.134 
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Green propõe fazer esse estudo sobre a obra de arte a partir de dois pontos de 

vista diferentes. O primeiro, que ele nomeia de endopoiético, [...] diz respeito ao estudo 

dos constituintes internos à obra. O segundo ponto de vista, nomeia de exopoiético – 

“trata-se de considerar todos os fatores determinantes da obra em vários níveis fora 

dela; portanto serão levados em conta: o estudo da vida do artista, o exame das 

condições sociais e políticas que formam o contexto da produção artística, a história 

das formas culturais e sua interação recíproca com as precedentes, etc”. 153 

O percurso que proponho nesse trabalho poderá parecer menos “ordenado”, 

embora contenha esses aspectos acima descritos. A separação ou ordenação dos 

mesmos será sempre “artificial”, se partirmos do pressuposto que a tessitura entre eles 

se dá na simultaneidade. Assim, várias histórias poderão ser construídas. Uma delas é a 

possibilidade de se construir não só uma história transversal da obra, mas também 

uma história longitudinal – o que precede e o que sucede a obra, ainda que muitos 

aspectos não possam ser tão claramente distinguidos. O que a precede fala das 

tradições e das rupturas; do percurso do artista. O que a sucede nos dará, entre outras 

coisas, a dimensão da presença eficaz e durável da obra no tempo. Ou seja, embora 

significante (ou representante) de um determinado momento histórico, ela ultrapassa 

essa condição na medida em que carrega dentro de si uma tradição e que continua 

marcando presença significante em épocas posteriores, seja na forma de uma 

influência inspiradora para novos artistas (e novos movimentos) seja na possibilidade 

de continuar indagando, criando enigmas e novas possibilidades de  leitura nos 

espectadores. Como cita Pareyson, a obra, “nascendo como intemporal no tempo, 

vive temporalmente além do tempo.”154   

 Ao seguirmos os estudos sobre estética, é possível observar quão recente é a 

entrada do espectador neste cenário, como aponta Frayze-Pereira, em seu livro Olho 

                                                
153 Green,A. 1992, p. 98 
154 Pareyson ,L., 2001,p. 134 
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d’água – arte e loucura em exposição.  Por muito tempo, a História da Arte só se debruçou 

sobre as obras e os autores.  

De fato, para se pensar sobre essa ‘presença eficaz e durável da obra no tempo’, 

não se pode excluir o espectador. É ele quem acolhe, julga, torna a obra viva ou 

esquecida em seu tempo. Enfim, a obra só se concretiza através do ato da leitura – ou 

seja, da relação entre a obra e o espectador.   

           Essa questão é discutida e tratada por vários autores – historiadores, estetas, 

psicanalistas - onde podemos identificar, em alguns momentos, uma certa sintonia 

entre eles.  Marie-Magdeleine Lessana  reafirma que “a obra não é dissociável da 

recepção que lhe é reservada”. Nessa direção descreve a importância da convocação 

de dois públicos – o “escolhido” e o “grande público” para que a emergência de um 

objeto como obra de arte se dê. O “público escolhido”155 se caracteriza por sua 

benevolência, e é composto de pessoas próximas como colecionadores, editores, 

marchand ou amigos. “São os mediadores indispensáveis, dirigidos ao público”. O 

outro público, “o grande público” tem um caráter anônimo, e é a ele que se endereça a 

publicação ou a exposição pública. “A publicação do objeto de arte permite a qualquer 

um – espectador, leitor, amador – de se deixar tocar e, é ele quem “pronuncia” a obra 

através da aprovação anônima que lhe faz”. 156  

Uma observação critica poderia ser feita com relação a essa conceituação de 

Lessana, na medida em que um paradoxo é introduzido quando se refere ao público 

escolhido: se por um lado este público se coloca como um instrumento de análise, por 

outro ele estabelece uma divisão social, mantendo assim a elitização da arte.  Já o 

conceito de grande público poderia se aproximar da idéia rousseauniana da 

participação do espectador na produção da obra, porém sem essa intermediação (ou 

pré-seleção) de um público escolhido.    
                                                
155 veremos como a obra de Camille Claudel começou a marcar presença nesse “público escolhido” , mas não pôde 
chegar ao “grande publico” na mesma época.  Somente em meados do século XX é que este público começa a se 
constituir. 
156 Lessana,  M-M. Entre mère et fille : un ravage . Pauvert, 2000, p. 222-223 
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Rousseau também insiste na avaliação da arte em sua “relação de conveniência” 

com contextos históricos determinados ou com formações sociais concretas157.  

Em Carta à D’Alembert158 Rousseau propõe:  

“Plantai no meio de uma praça uma estaca coroada de flores, reuni ali o povo, e tereis uma 

“festa”. Fazei melhor ainda: dai os espectadores em espetáculo, tornai-os eles próprios atores; fazei 

com que cada um se veja e se ame nos outros, afim de que todos estejam mais unidos”.159 

Essa Carta é uma resposta à proposta feita por D’Alembert de introduzir o 

teatro francês em Genebra – cidade natal de Rousseau. Nela descreve os vários 

motivos pelos quais ele se coloca contra essa proposição. Comenta que no teatro – ou 

espetáculo – a distância entre espetáculo e espectador está fundada na razão, já que 

não é o espectador que produz o espetáculo. Propõe através da festa, eliminar essa 

distância e fazer do espectador ao mesmo tempo o produtor do espetáculo.   

Segundo Salinas160, essa “festa” de Rousseau é o oposto da “festa aristocrática”, 

pois ao deixar de ser exclusiva, poderia incluir e reunir um povo inteiro, suprimir as 

barreiras sociais, unir o que estava separado.   

Franklin de Matos, na introdução ao livro Carta a D’Alembert,161
 considera que a 

partir das idéias de Rousseau,  deveria-se “tomar como objeto de reflexão não tanto as 

“obras de arte” quanto a “consciência estética”, não tanto os “gêneros” quanto as 

“atitudes artísticas”, fazer da meditação sobre a arte uma meditação acerca da 

impressão que a obra provoca naquele que a contempla – essas operações significam 

que se deve tomar a natureza humana como fio condutor para a decifração da arte”.  

Excluindo a lógica ou a metafísica própria do pensamento de sua época, 

Rousseau colocou em jogo a estética clássica.  

                                                
157 Rousseau, J-J.  Vida e Obra.  in Col. Os Pensadores, SP, Abril Cultural, 1978  
158 Rousseau, J-J. Carta a D’Alembert. Campinas, Ed. Unicamp, 1993 
159 Ibid., p. 128 
160 Fortes, L.R. S. Paradoxo do Espetáculo- Política e poética em Rousseau. SP, Discurso Editorial, 1997  
161 Matos, F. “Teatro e amor-próprio” in Carta a D’Alembert, Campinas, Ed. Unicamp, 1993 
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Mesmo assim, surge outro paradoxo, e uma outra indagação se coloca: haveria 

um público leigo, ingênuo ou ele estaria sempre, de alguma maneira, atravessado pelas 

informações?  

 Mas, pensemos no espectador em sua singularidade – e as leituras sobre uma 

obra de arte – leituras e histórias que não se esgotam.  É interessante pesquisar 

algumas que já foram construídas e quem sabe, construir outras – sabendo que todas 

elas dependem sempre do ponto de vista e do momento em que se faz a “leitura” 

dessa obra de arte. Daí a multiplicidade de interpretações. 

Como escreve Pareyson, “ a história se derrama na obra precisamente no ato com 

que a obra emerge da história, e, por outro, a obra age na história precisamente no ato em 

que a história age sobre a obra: estes são os aspectos da historia da obra, que, nascendo 

como intemporal no tempo, vive temporalmente além do tempo.”162   

 

 Na seqüência, buscando essa contextualização acima descrita, é necessária uma 

incursão pelo momento histórico - século XIX - vivido por Camille Claudel, bem 

como pelo estatuto da escultura no contexto das artes. Só então poderemos retomar a 

obra em si e a experiência da captura. 

                                                
162 Pareyson,L. 2001, p.134 


