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Contexto histórico – um breve sobrevôo 

 O percurso de assunção do lugar do sujeito na construção da obra de arte 

 

  O século XIX europeu foi marcado por uma forte tendência revolucionária que 

determinou não só o pensamento filosófico e político como também a produção 

artística daquela época. Na primeira metade daquele século, os ideais da Revolução 

Francesa atingiam sua maturidade e com isso, uma nova noção de povo, um novo 

conceito de liberdade. Segundo De Micheli163 “a ação para a liberdade é um dos eixos 

da concepção revolucionária do século XIX.” As idéias liberais, anárquicas e socialistas 

florescem levando os intelectuais a uma participação mais ativa na sociedade, não 

apenas através de suas obras, mas também de suas ações. Nesse período, as forças 

populares ganham consistência e a expressão ativa de sua realidade passa a ser 

espelhada na arte e na literatura164.    

A Revolução Industrial também deixou suas marcas na arte do século XIX.  

Segundo Argan165, “entre os motivos daquilo que poderíamos chamar de fim do ciclo 

clássico e início do romântico ou moderno (e mesmo contemporâneo, porque chega 

até nós), destaca-se a transformação das tecnologias e da organização da produção 

econômica, com todas as conseqüências que comporta na ordem social e política. Era 

inevitável que o nascimento da tecnologia industrial, colocando em crise o artesanato e 

suas técnicas refinadas e individuais, provocasse a transformação das estruturas e da 

finalidade da arte, que constituíra o ápice e o modelo da produção artesanal. A 

passagem da tecnologia do artesanato, que utilizava os materiais e reproduzia os 

                                                
163  De Micheli, M.  “Unidade do século XIX” in As vanguardas artísticas. Ed. Martins Fontes, SP, 2004 
164 Diferentemente de outras épocas onde a monarquia, aristocracia ou os ideais religiosos determinavam os 
parâmetros da arte.  Um exemplo citado por De Micheli relata que “nas aulas dadas no Collège de France, justamente 
na véspera da revolução de 1848, Jules Michelet sublinhava com insistência a necessidade da presença do povo na 
cultura:“A geração passada foi uma geração de oradores, a atual compõe-se de verdadeiros produtores, de homens de 
ação, de trabalho social. E de ação em muitos sentidos. A literatura, surgida das sombras da fantasia, tomará corpo e 
realidade, será uma forma de ação; ela não mais será diversão de algum individuo, ou de preguiçosos, mas a voz do 
povo ao povo”. Ibid., p. 7 
165 Argan, G. C.  Arte Moderna – do iluminismo aos movimentos contemporâneos. SP, Companhia das Letras, 2002 
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processos da natureza, para a tecnologia industrial, que se fundava na ciência e agia 

sobre a natureza, transformando (e freqüentemente degradando) o ambiente, foi uma 

das principais causas da crise da arte”.  

A realidade, portanto, passou a ter uma importância que atingiu a produção 

estética. O Realismo166, com suas concepções contrárias ao Romantismo, chegou a seu 

ápice. “Em todos os campos, é a realidade que pressiona, que irrompe, que decide”.167  

Exigia-se uma clareza e uma objetividade no “fazer artístico” – o artista deveria 

retratar da maneira mais fiel possível, aquilo que observava na sociedade. Retratar no 

sentido de fazer o que se vê, o que não é o mesmo que imitar a natureza. Nessa 

perspectiva, a feitura da obra, as marcas e os gestos do artista adquiriram um novo 

estatuto, uma nova importância.   

Uma das regras fundamentais do realismo era a referência direta aos aspectos da 

vida, mesmo os mais simples e cotidianos: “nada de mitologia, nada de quadro de 

evocação histórica, nada da beleza convencional dos padrões clássicos”.168 A realidade 

histórica passou a ser o conteúdo da obra; “a realidade-conteúdo, agindo com o seu 

prepotente impulso dentro do artista, determinava também a fisionomia da obra, a sua 

forma”. Forma e conteúdo entrelaçados, vivendo num espaço e num tempo próprio, 

formando uma “atmosfera” que se mostra única em cada século, em cada sociedade. 

Para De Micheli, dessa maneira a arte se fez mais compreensível e mais próxima 

do povo.169  

                                                
166 Segundo Henckmann e Lotter, “em geral se designa como realista toda arte que reflete a realidade histórica, e que 
não copia objetos mitológicos, religiosos ou alegóricos. Sua fidelidade ao detalhe o diferencia (em sentido estrito) da 
glorificação idealizadora romântica, e sua concentração nos traços essenciais e típicos dos caracteres, situações e 
ações o distingue do reflexo da realidade naturalista fotográfica. A meta proeminente do realismo não é a beleza, mas 
sim a verdade e, portanto, o conhecimento da realidade” in Henckermann,W y Lotter, Konrad,  1998, p.275   
167 De Micheli,M. 2004,  p.8 
168 Ibid., p. 12 
169 Ortega y Gasset faz um apontamento crítico a essa condição “popular” do realismo, considerando que o artista, ao 
se submeter à forma das coisas, reduzindo ao mínimo os elementos estritamente estéticos, acaba por não ter estilo. E 
o estilo que inova, que ele chama de “nova arte”, nunca adquire popularidade imediatamente.  Para ele, as obras do 
Realismo “são parcialmente obras de arte, objetos artísticos. O objeto artístico só é artístico na medida em que não é 
real”. In Ortega y Gasset, J. A desumanização da arte.

 SP, Cortez Editora, 2001, ps 25 a 31. Essa critica talvez tenha 
mais relação com o primeiro movimento realista, de cunho naturalista. Na proposta realista de Courbet já se está 
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 “O homem, além das exaltações místicas e das abstrações acadêmicas,“sem 

coturnos nos pés nem auréolas na cabeça”170, tornava-se o centro da nova estética. 

Nascia o socialismo científico, o espírito da ciência difundia-se em cada disciplina, os 

progressos da técnica davam um cunho diferente à vida, a exigência de uma visão forte 

e verdadeira impunha-se em todos os campos. 

Comparado ao século XVIII onde se deu a fundação das formas republicanas 

modernas e, como conseqüência a revolucionária Declaração dos Direitos do Homem 

(1789)171, o século XIX se caracterizou de outra maneira, através do imperialismo, do 

colonialismo e da explicitação da luta de classes. “Nesse século não há mais lugar para 

universalismos: a intensificação da divisão social do trabalho induz à multiplicação dos 

especialistas172 e restringe o caráter público das questões; a modernização da produção 

gera de modo regular novas formas de desigualdade social; a burguesia francesa repõe 

no governo monarquias obscurantistas e despóticas, para garantir privilégios, cancela, 

a golpe de pena e de fuzil, as conquistas democráticas e as metas universalistas do 

Iluminismo.” 173 

Na primeira metade do século XIX, as forças burguesas-populares se 

mostraram como uma unidade não só histórica, como também política e cultural.  E 

Paris, vista como uma cidade moderna típica174, era a principal fonte da nova arte e das 

idéias políticas, embora o processo revolucionário já se encontrasse em expansão em 

outros paises da Europa. Segundo De Micheli, é a partir do momento que essa 

                                                                                                                                                        
falando do contrário, isto é, as questões estéticas passam para um plano principal e a reprodução fidedigna do objeto 
deixa de ser uma meta. Veremos isso mais adiante. 
170 A expressão é de Marx, segundo De Micheli 
171  Nesse século, a prioridade dada à razão colabora para o rompimento do domínio da monarquia e da igreja no que 
se refere à capacidade de julgar, “colocando cada cidadão como potencialmente apto a se pronunciar como 
generalista sobre a maioria das questões culturais e sociais”. Martins,L.R. A fabricação da pintura – de Manet a 

Rothko. Tese de doutoramento apresentada no Depto de Filosofia da FFLCH–USP, agosto de 2000, p. 55 
172 Id., Ibid.-  O especialista se direciona a uma posição de autoridade inconteste. Porém, do ponto de vista do 
contexto social, ao contrário do generalista do século anterior, “o especialista reforça a coesão dos poderes e 
reinstitui a ideologia da hierarquia autoritária na sociedade, renovando a aliança entre o saber e o poder.”  
173 Ibid., p.51 
174 Vale citar a reestruturação urbana de Paris, proposta pelo Barão Haussmann – durante o governo de Napoleão III 
(que se tornou imperador em 1852) - promovendo um grande deslocamento populacional, alteração no padrão de 
negócios e mudanças, nas modalidades de trabalho. 
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unidade entra em crise, em torno de 1848175, que nasce a arte de vanguarda e grande 

parte do pensamento contemporâneo. E Argan, mais especificamente, localiza o 

realismo como principal fio condutor da arte moderna, com suas “distintas etapas e 

perspectivas de uma reflexão critica cujo móvel comum consistia na atualização do 

realismo como explicitação de processos de produção.”176 

 “Em linhas gerais, pode-se fazer coincidir o início da crise com a conclusão das 

revoluções européias por volta da metade do século XIX. [...] Mais evidentes serão os 

sinais após 1871, depois dos trágicos acontecimentos da Comuna de Paris177. [...] que 

representa uma das últimas vezes em que um amplo setor de escritores, poetas e 

artistas, participou de uma ação política de excepcional alcance”.178 Os artistas 

passaram a ocupar um lugar de oposição na sociedade. A polêmica contra o burguês já 

havia sido conduzida pelos primeiros românticos, mas depois de 1870 essa atitude se 

torna mais radical, chegando a uma rejeição dos valores, dos costumes, do modo de 

vida e principalmente da moral burguesa. 

 

A primeira metade do século XIX 

“A arte oficial burguesa nasce e se consolida quando a burguesia, uma vez 

conquistado o poder, prepara-se para defendê-lo de todo e qualquer ataque.[...] A arte 

oficial , portanto, mesmo mantendo muitas vezes uma aparência realista, só podia ser 

                                                
175 Segundo Eric Hobsbawm, em seu livro A Era das Revoluções, nunca houve nada tão próximo de uma revolução 
mundial do que essa conflagração geral. “O que em 1789 fora o levante de uma só nação, era agora, assim parecia, a 
“primavera dos povos” de todo um continente”. Mas, logo em seguida, estabelece-se na França a Segunda República 
com a eleição de Luis Napoleão. 
176 Martins,L.R., 2000, p. 10 
177 Uma insurreição do proletariado, cuja maior realização foi o fato de ser realmente um governo, embora tenha 
durado menos de 2 meses. 
178 De Micheli,M. 2004, p. 15 – Vale citar também que esse afastamento dos artistas das ações políticas abriu uma 
forte discussão entre os críticos de arte formalistas – que localizam aí a criação da “arte pela arte” ou seja, apenas 
voltadas para os valores estéticos – e os críticos historiadores que continuam afirmando a importância e a influência 
das condições sociais sobre o trabalho do artista, ainda que este tente ultrapassar as questões sociais ou culturais. 
Desde o material que o artista escolhe, até a venda de sua obra, tudo implica num envolvimento com o “mercado”. 
Sobre isto, ver Frascina, F e Blake, N. – “Introdução à arte como prática social” in Frascina, F. et al., Modernidade e 

Modernismo – a pintura francesa no século XIX. SP, Cosac & Naify, 1998 
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anti-realista ou pseudo-realista, uma vez que a sua função não mais era a expressão da 

verdade, mas a ocultação dela.”179 

Conforme nos descreve Frascina e Blake, em “A prática e a política da arte no 

mundo artístico do século XIX”180, a arte, no início do século, estava inserida numa 

estrutura hierárquica, assim como a sociedade da época. Existiam três instituições de 

prestígio social e de apoio político e econômico do Estado: a Academie des Beaux-

Arts, a École de Beaux-Arts e a Exposição Anual conhecida como Salão. A Academie, 

buscando se instaurar como uma entidade intelectual, investia numa “arte erudita”, 

voltada para a cultura clássica. “Sustentava uma ideologia completa da arte: um 

conjunto de premissas, crenças e atitudes sobre o que a arte deveria ser, o que fazia de 

um pintor um artista, onde a arte se enquadrava na sociedade e em que tipo de 

sociedade ela se enquadrava. Era um organismo conservador, tanto na arte como na 

política.”181 Dessa maneira, os acadêmicos viam a si mesmos como intelectuais, um 

status que os alinhava com seus influentes clientes, ou seja, a aristocracia.  

  Fundada em 1648, a Academia foi extinta no período da Revolução Francesa, 

principalmente por suas associações com a aristocracia.  

A partir de 1795, uma nova instituição passou a reger os interesses da vida 

cultural francesa: o Institut Français, com ingerência junto a École, que era a escola do 

Estado. Em 1816 uma seção desse Instituto foi nomeada de Académie, que retomou a 

pintura histórica grandiosa. “O propósito era a edificação do público, e a Academia 

garantia a adequação do currículo da École a este fim”.182 Essa pintura histórica era 

considerada uma arte mais “elevada” que o retrato. Num nível mais rebaixado ficava a 

“pintura de gênero” (que retratava a vida cotidiana de pessoas comuns) e depois desta, 

a paisagem. A natureza-morta ficava no último patamar dessa hierarquia. Nessa 
                                                
179 De Micheli,M. 2004, p. 39 
180 Frascina,F e Blake,N – “A prática e a política da arte no mundo artístico do século XIX”  in  Frascina, F. et al , 
1998,  p. 58 a 68 
181 Id., Ibid. 
182 Desde a sua fundação até 1863, a École ensinava somente desenho, anatomia e perspectiva. A pintura não estava 
incluída no currículo. 
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mesma estrutura, uma hierarquia se mantinha em paralelo, no que se referia à exigência 

sobre a habilidade do artista, o tamanho da obra e sua excelência de acabamento. 

Ao mesmo tempo, a principal exposição anual de arte até 1880 era o Salão, 

organizado pela Academia, mas em nome do Estado, que o custeava e cedia suas 

instalações.  O Estado era um importante comprador, o que tornava o Salão um lugar 

importante para o artista se revelar publicamente. 

No início do século XIX, em função do desejo da burguesia de preservar um 

gosto francês aristocrático183, a Academia, embora destituída de sua função 

temporariamente, sobreviveu à Revolução e se fortaleceu. Mas ainda assim, foi 

encontrando adversários e críticos em seu percurso, entre eles Delacroix - tido como 

membro da ala esquerda da política dada a técnica que utilizava em suas pinturas com 

efeitos de cor e de pinceladas que contrariavam as normas acadêmicas da época184. 

Além disso, a Academia valorizava o acabamento, que em sua excelência, não deixava 

marcas do gesto do artista. Embora muitos pintores não se enquadrassem nessas 

exigências, ainda assim encontravam um público que os admirava no grupo de 

intelectuais burgueses e na parte mais sentimentalista da classe média.  

Já a partir da Revolução de 1830 – a Monarquia de Julho - o contexto social 

dessas práticas experimentou uma modificação radical. “O estado emergente sob 

Louis-Philippe era um regime explicitamente burguês, que promovia a industrialização 

capitalista, a inovação tecnológica, o comércio e os negócios em uma nova escala, 

sustentando assim uma classe média cada vez mais abastada. Com riqueza, estímulo e 

apoio por parte do Estado, essa classe conquistou influência e até poder, tanto político 

como cultural. A nova burguesia das décadas de 1820 e 1830 formava uma grande 

parte do heterogêneo público de um terceiro tipo de arte, a arte do juste milieu – o 

“caminho do meio”, o “compromisso ideal”-, que satisfaz, de forma competente, as 
                                                
183 Importante naquela época, dada a concorrência mercantil com a Inglaterra e a Alemanha 
184 Naquele período, a Academia não valorizava os efeitos colorísticos e pictóricos, pois estes estavam “associados à 
“emoção” e à “sensibilidade”, ambas consideradas “femininas” e destituídas de valor teórico.” – Frascina,F e 
Blake,N., 1998, p. 61 
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expectativas de desenho e modelagem: expressão vívida das figuras e dos rostos, 

composição clara e narrativa animada. Contudo, abandona qualquer compromisso 

com o clássico e o erudito em troca de um interesse por temas e emoções mais 

próximas dos românticos.”185 Esta arte do juste milieu foi a arte oficial da Monarquia de 

Julho, marcada pela filosofia do ecletismo, que estendeu sua influência a vários setores 

da sociedade, inclusive sobre a École des Beaux-Arts.186  

Segundo Frascina, o juste milieu talvez tenha sido o produto mais típico daquela 

sociedade, que tinha seu olhar voltado para a “normalização”. Essa arte “priva o 

romantismo e o classicismo “elevado” da arte acadêmica de seu potencial crítico, 

reduzindo-os a conjuntos de estilos e temas típicos que podem ser remanejados à 

vontade sem levar em conta as suas funções ideológicas originais. O produto final não 

é mais uma fonte de valores e conhecimentos que poderiam ser opostos aos da 

sociedade capitalista, senão uma síntese de atitudes que permite que os observadores 

de diversas convicções políticas vejam nas obras de arte o que quiserem.”187 

Baudelaire, no seu artigo “O Salão de 1846” alertava para o risco que os 

pintores corriam ao se adaptarem a essa tendência da arte oficial. Para ele, apenas a 

arte romântica188 – principal tendência “independente” na época – se mostrava 

verdadeiramente como uma oposição ao poder.  Como observou, “os românticos 

haviam tentado resistir a isso assumindo uma atitude crítica em relação às convenções 

artísticas aceitas e aos temas oficiais, às vezes produzindo ‘pinturas históricas’, mas 

sobre temas da vida moderna.”  

                                                
185 Ibid., p. 62 
186 Ibid., p. 63-65 “Segundo o ecletismo, qualquer arte que tirasse o melhor do classicismo e do romantismo parecia 
estar fadada a ser superior a ambas. [...] Argumentava-se que só a classe média tinha tanto a educação quanto os 
interesses benignos necessários para caracterizar e decidir sobre os méritos das idéias do passado e fazer uma síntese 
de tudo o que fosse melhor [...] Era uma forma de “arte moderna” que reagia às condições modernas, a uma 
sociedade que começava a ser caracterizada pelo individualismo eclético”  
187 Ibid., p. 68 
188 Em particular a pintura de Delacroix 
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Esses pintores românticos, cujas obras não eram encomendadas pelo Estado, e 

estavam abertas à venda, acabaram participando da constituição do moderno mercado 

de arte. A arte se tornou assim, um bem de consumo. 

 

A segunda metade do século XIX 

Com maior ênfase após 1848 e do Segundo Império de Napoleão III, o 

capitalista acabou por assumir um papel dominante na política e nas relações sociais. 

O capitalismo promoveu uma grande diversificação social e cultural, embora essa 

diversificação estivesse limitada e pautada nos interesses do capital financeiro, da 

produção e do consumo de mercadoria. O mundo das artes não escapou dessa 

condição.  

Como conseqüência dos conflitos sociais gerados pela Revolução de 1848, 

abriu-se espaço para uma arte que estabelecia novas relações com as instituições 

oficiais e com a sociedade em geral. Este novo relacionamento deu origem ao assim 

chamado vanguardismo.   

Um de seus precursores, Courbet - que já tinha um reconhecimento oficial a 

partir da aceitação de seu trabalho no Salão de 1844 - pintou (entre 1849 e 1850) 

alguns quadros destinados ao Salão, onde representava moradores de sua província 

natal ou sua própria família189. Os críticos reconheceram nesses trabalhos uma 

“releitura” do realismo.   Mostrar as pessoas “tal qual elas eram”, no seu cotidiano e 

não “posando” para algum retrato “glorioso”, foi uma das inovações trazidas por 

Courbet, especialmente para um público metropolitano, habituado a uma visão idílica 

do campo.  Os conservadores o criticavam por “torcer” ou parodiar as convenções 

artísticas e essa se tornou a queixa padrão sobre a arte de vanguarda.  

                                                
189 Frascina,F e Blake,N, 1998, p. 70 A família de Courbet era de origem camponesa que ascendeu à burguesia. Essas 
raízes faziam com que Courbet (que vivia um descontentamento com a sociedade burguesa), tivesse uma 
sensibilidade aos problemas sociais e econômicos dos camponeses. E “como sua família era em parte burguesa, era 
particularmente apropriado concentrar-se no respeitável conforto de sua vida doméstica, produzindo assim uma 
pintura de gênero.”) 
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Mas, na verdade, Courbet retratava a realidade do campo, em seu momento de 

crise e de empobrecimento, com suas diferenças acentuadas entre pobres e ricos, e a 

exacerbação das diferenças de classes.190 Nesse sentido, seu público parisiense viu-se 

em uma situação complicada. Por um lado, era desafiado a tentar identificar uma 

realidade embaraçosa. Por outro, era privado dos códigos artísticos convencionais que 

o teriam ajudado nessa tarefa.”191 Mas   o proletariado entendia sua obra (melhor do 

que a burguesia), tendo em vista que a maior parte da classe trabalhadora parisiense era 

formada por camponeses que faliram na agricultura ou por aqueles que juntaram um 

pouco de dinheiro para tentar a vida na cidade grande. Depois de 1848, os 

camponeses, ressentidos com a burguesia abastada que tirou proveito de seu 

empobrecimento e de sua crise, organizaram-se e politizaram-se. 

Enfim, com Courbet a arte perde seu caráter unicamente estético e se instala 

como elemento importante na esfera social e política. Essa é a modernidade de sua 

obra. E, o questionar o status da arte na sociedade em que era produzida foi “a 

característica determinante da tradição da vanguarda.” 

Identificamos, portanto, como o processo histórico de modernização não 

fundou apenas a cultura industrial de massa, mas também se constituiu como um 

terreno fértil para o desenvolvimento da arte moderna. Uma arte que, a partir de 

meados do século XIX (em particular na pintura) criou uma relação singular entre os 

tipos de temas e a forma de tratamento pictórico. 

 

A arte moderna – a pintura de Manet, Cézanne e Van Gogh 

  Para Baudelaire, havia duas características inseparáveis na “modernidade” 

aplicada à arte: por um lado ela deveria manter a ligação com as tradições artísticas – 

“o eterno e o imutável” – e ao mesmo tempo ser sensível às experiências 
                                                
190 Frascina,F e Blake,N, 1998, p. 77. Com isso, “alcançou um efeito mais potente combinando as perplexidades, 
misturando morte e sátira, burguês e camponês, uma cena de ordem com sinais de discordância.”  
191 Id., Ibid.  Daí entende-se a perturbação que a obra de Courbet nos anos 50 provocou no público parisiense e por 
que ele passou a ser visto como um pintor socialista. 
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contemporâneas – “o transitório, o fugidío, o contingente”. No seu ensaio “O pintor da 

modernidade”, publicado pela primeira vez no jornal francês Le Figaro, em 1863, 

Baudelaire empregou o termo “modernité” para articular essa dualidade, isto é, as 

questões da diferença com relação ao passado e, ao mesmo tempo, a constituição de 

uma identidade peculiarmente moderna. “O moderno, nesse contexto, não significa 

apenas do presente, mas representa uma atitude específica para com o presente. [...] A 

idéia de modernidade de Baudelaire não era apenas uma questão de ser atual ou de 

estar sujeito a modas em rápida mudança, embora estes fossem comportamentos 

sintomáticos de um tipo moderno de experiência. Afirmava que o moderno na arte 

estava relacionado a uma experiência de modernidade – ou seja, a uma experiência que 

está sempre mudando, que não permanece estática, e que é sentida com maior clareza 

no centro metropolitano da cidade. A idéia de modernidade está, por definição, 

constantemente sujeita a renovação, demarcando um território em movimento.”192 

Manet, na década de 1860 foi o pintor que incluiu em suas obras esses aspectos 

relacionados à visão de Baudelaire sobre a modernidade: “novos temas modernos, 

personagens cujas existências estavam sendo transformadas pela reconstrução de Paris 

por Haussmann, temas “heróicos”, derivados de “tipos comuns”, o “refugo da 

cidade”.”193 Porém, esses personagens não estavam inseridos num ambiente urbano e 

sim, num ambiente vago e aparentemente rural.  

A partir de 1863, quando seu trabalho (e de outros artistas) foram recusados no 

Salão Oficial, ocorreu uma ruptura, marcando “a inovação técnica do modernismo de 

Manet, em quadros como Le dejeuner sur l’herbe.”194 Essa obra foi exposta no Salão dos 

Recusados, uma exposição organizada pelos artistas e seus partidários que acreditavam 

que a sua exclusão do Salão Oficial ocorrera por motivos ideológicos. Essa obra 

tornou-se um ícone modernista, pois marcava uma ruptura com a arte do passado 
                                                
192 Martins, L.R., 2000. p.64 
193 Frascina,F e Blake,N. 1998, p. 82 
194 um modernismo que ainda fazia referência aos mestres do passado. Na década de 1870, suas pinturas  
desvincularam-se desta relação e centraram-se mais nas questões sociais do presente. 
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imediato e com o tipo de pintura que era esperada pelo público: Manet usava novas 

técnicas de pintura, novos modos de composição e iluminação, um imediatismo e uma 

espontaneidade que faziam com que suas obras fossem consideradas pelos críticos 

como inacabadas.  

“O público dos quadros de Manet vivia em um ambiente condicionado pelo 

deslocamento contínuo de vizinhanças inteiras, pelas realidades e atividades muitas 

vezes desagradáveis da vida urbana em transformação e pela reconstrução de uma 

cidade para servir aos interesses do capitalismo.”195 Entre 1850 e 1870, a vida em Paris 

estava dominada pela reestruturação urbana, com a demolição de ruas estreitas e a sua 

substituição por amplas avenidas e bulevares; construção de pontes, reconstrução de 

casas; novos mercados, escolas, igrejas, etc. 

  Ao lado dessa aparência de pujança, desse “espetáculo de modernidade”, grande 

parte da população trabalhadora se viu em condições financeiras deploráveis. O 

Segundo Império196 contribuiu para a acentuação das diferenças de classes, 

beneficiando sempre o capitalista ou os especuladores imobiliários. A pobreza se 

alastrava para as regiões da periferia.197 Esse contingente de excluídos ou despossuídos 

eram os personagens de Manet. “Fazendo isso, revelou as restrições, os limites 

ideológicos, dos recursos visuais e paradigmas existentes com os quais se podia 

trabalhar para produzir representações da experiência social da modernidade.”198 Tudo 

sob as asas da censura imperial. 

 Nesse período, houve um grande crescimento das mostras individuais 

promovidas por marchands. Isso apontava para a criação e expansão de um mercado 

de obras produzidas fora do Salão e fora do âmbito das encomendas.  

                                                
195 Frascina,F e Blake,N., 1998, p. 97 
196 “Napoleão III, que chegou ao poder na esteira do fracasso da Revolução de 1848, era sobrinho de Napoleão 
Bonaparte, que chegou a imperador na esteira dos fracassos da Revolução de 1789”. 
197 Frascina,F e Blake,N, op.cit.,p.99  “Isso foi possível devido ao fracasso da Revolução de 1848. Os artesãos que 
haviam lutado contra um intenso processo de industrialização e contra a substituição e a transformação de seus 
métodos tradicionais de produção e organização [...] estavam do lado fadado a perder” 
198 Ibid., p. 103 
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 Os artistas do final do século XIX e inicio do século XX tinham também uma 

preocupação constante sobre a relação entre o tema e a técnica. Porém, a preocupação 

com os meios de representação tornou-se um modo convencional de tratar a pintura 

moderna. Na pintura de Manet, a definição inacabada e desigual das figuras delimita a 

fronteira com o realismo visual (bem acabado) bem como com as normas acadêmicas. 

É a chamada atualização do realismo199. Segundo Martins “o que aqui se considera é 

que o chamado inacabamento ou modelado sumário - que acomete os trabalhos 

modernos, desde o inicio do realismo francês [...] evidentes em Manet e Cézanne, por 

exemplo [...] – um tal estado constitui um prenúncio ou sintoma inicial de um 

fenômeno estrutural e mais radical: o de que cada trabalho moderno é virtualmente 

concebido só como uma alternativa possível, entre outras [...] como uma “obra em 

progresso”.200   

  

 O movimento impressionista, que “rompeu decididamente as pontes com o 

passado e abriu caminho para a pesquisa artística moderna”, formou-se em Paris entre 

as décadas de 1860 e 1870. Sua primeira exposição pública ocorreu em 1874.201 Manet 

nunca participou nas exposições dos artistas impressionistas, porém, muitas vezes ele é 

anunciado como mentor destes. Ele manteve presente em suas obras as contradições - 

tanto da técnica quanto das questões sociais – enquanto que Monet, por exemplo, 

“deixa de fora a realidade contraditória da efêmera vida contemporânea no processo 

de modernização”.202 O que não significa alienação, mas pode ser visto como uma 

                                                
199 Martins,L.R., 2000, p. 79. A atualização do realismo não se dá somente através da explicitação dos processos de 
feitura da obra, mas também “passa pela redefinição da visão como percepção vinculada à consciência, ou como 
exercício de significação, referido à sensação visual. Põe-se o olhar transitivamente, como declinação de um objeto; 
o ato visual vincula fenomenicamente um sujeito em situação a um objeto dotado de significação pelo sujeito”.  
200 Ibid., p.14.  ou na marcha da modernidade entendida como “as formas mutáveis presentes na vida social moderna 
da metrópole”. 
201 Argan,G.C. 2002, p.75 . Esta exposição em 1874 foi antecedida por três Salões de Recusados – 1863, 1864 e 1873 
202 Frascina,F e Blake,N, 1998, p 126. Isso abriu uma discussão sobre a autonomia da arte com relação aos processos 
sociais. Mas, como afirmam os autores (p.137), “quer  ausência de qualquer tentativa sistemática de realismo critico 
na obra de Monet seja considerada como “evitação”, quer como “desatenção”, sugerimos que as questões sociais 
estão codificadas em todos os quadros de Monet, positiva ou negativamente”.   
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tentativa de afirmar os valores da cultura e da vida sem anular a individualidade e a 

impressão do artista. Uma obra identificada por uma certa informalidade técnica 

revelando um imediatismo, um olhar direcionado à percepção e à experiência. “A 

fidelidade à impressão autêntica e subjetiva passou assim a ser vista não só como uma 

medida da “originalidade” dos artistas da vanguarda, mas também como uma condição 

de sua modernidade.”203 

 Argan relata que antes mesmo da exposição de 1874, aqueles artistas que seriam 

nomeados de impressionistas, trabalhavam juntos à beira do rio Sena. Tinham como 

objetivo expressar a sensação visual na sua imediaticidade, trabalhando ao ar livre, 

tematizando as transparências da água e da atmosfera. Não utilizavam as regras 

tradicionais de perspectiva e de iluminação e tampouco o uso de esboços preliminares 

à obra final.204 O foco de atenção não era mais o objeto, e sim, a atividade mental do 

sujeito que o percebe. 

Nas décadas finais do século XIX, diferentes tendências e experiências artísticas 

individuais se desenvolveram. Essas novas correntes passaram a dividir o campo da 

vanguarda com o realismo: o simbolismo, o opticalismo, o formalismo e uma 

referência às formas primitivas. Segundo Martins, “esses novos discursos se 

entremeiam e compõem a heterogeneidade do horizonte geral das idéias do período, 

disputando a gênese e o controle das experiências artísticas. [...] A uma sociedade 

cindida e conflituada corresponderá uma arte com características específicas, mas 

também conflituada”.205 

 São várias facetas revelando uma fragmentação: uma fragmentação e 

individualização que a sociedade capitalista promoveu; outra, por essas correntes que 

surgem de experiências individuais; e no plano pictórico proposto pelo 

impressionismo, que fragmenta as unidades estabelecidas, entre outras. Mas uma 

                                                
203 Harrison, C. “Impressionismo, modernismo e originalidade” in Frascina, F. et al., 1998 
204 Argan, G.C., 2002, p. 98 
205 Martins, L.R., 2000, p. 106 
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questão se coloca: “De que ponto de vista podemos encontrar uma unidade?” 

Podemos supor que o impressionismo, de alguma forma, encontra essa unidade ao 

romper a clássica cisão entre sujeito e objeto, convocando o espectador a se implicar 

na obra, criando algum tipo de unidade, em particular, no plano visual, óptico. Com 

isso, a pintura pode dissolver seus limites,“com a expectativa de reunificar a oposição 

entre sujeito e objeto pela prática estética”.206      

 Com Cézanne, a questão estética vai se diferenciando dos impressionistas, 

solicitando uma outra compreensão no que se refere à síntese.   Ele vai além da 

dicotomia colocada entre os românticos e os impressionistas. Ao lado das questões 

ligadas ao tempo, ao instantâneo, e o espaço, ele “repõe no âmbito do impressionismo 

a questão do sujeito, que os impressionistas haviam descartado da pintura de 

Manet.”207  

 Alguns críticos situam Cézanne, historicamente, no final do impressionismo. A 

“observação direta” é um aspecto da linguagem de Cézanne que não pode ser 

dissociada do conceito de “técnica de originalidade”. Trata-se da “utilização de traços 

artificiais ou fabricados, vale dizer, o recurso a pseudo-vestígios da “observação 

direta”, que são elaborados pelo pintor, de modo intencional e controlado, mesmo na 

ausência do processo direto de observação. Logo, trata-se de uma espontaneidade 

tecnicamente construída, de autenticidade ou sinceridade mediadas.”208 

 A partir das pinceladas descontinuas, das regras cromáticas inusuais, a pintura 

de Cézanne colocava o espectador numa posição de reflexão, numa posição portanto, 

ativa. E “na polissemia das pinceladas e dos tons, dispostos na tela por Cézanne, as 

referências, que parecem mudar de lugar [...] propõem sucessivamente, a cada 

varredura visual, novas relações em diferentes direções. Ao multiplicar 

                                                
206 Martins,L.R. 2000,  p. 113 
207 Ibid., p. 119 
208 Ibid., p. 136 
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entrecruzamentos e sugestões, é que o quadro se apresenta como se dotado de 

movimento”.209 

  Van Gogh, por seu lado, ao entrar em contato com a vanguarda francesa, no 

final da década de 80, redefiniu a sua pintura e direcionou-se a uma transformação 

radical da noção de espaço pictórico. Uma transformação que supôs uma reflexão 

sobre a condição específica da arte e da subjetividade do pintor. Assim, as pinceladas 

de Van Gogh logo abandonaram suas semelhanças com as pinceladas impressionistas 

(com gestos delicados e toques leves) e tornaram-se meio de expressão do vigor de um 

trabalho quase braçal da matéria. Além disso, trabalhava com uma tinta mais espessa, 

criando um volume nas pinceladas. Manejava o pincel com um vigor braçal e passava a 

tinta com a haste da madeira, identificando-se tanto com o trabalhador braçal quanto 

com o escultor.  

“Com essas operações, marcadas pela fisicalidade, a tela deixa de ser ordenada 

em função de uma profundidade evocada mentalmente, para se tornar um espaço 

literal e frontal, provocando o observador a um embate tão visual quanto tátil. [...] a 

pintura como coisa corporal e sólida. A equiparação entre pintura e trabalho irá se 

tornar mais direta e imediata, colocando-se como um dado explícito e um modelo 

operacional corrente.”210 

                                                
209 Martins,L.R., 2000, p. 142 
210 Ibid., p. 109 
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O papel da mulher ... entre o dever e o amor 

“Porque, de fato, o conceito de mulher recobre, decomposto em traços particulares, as 

qualidades mais inconciliáveis, sem que seja necessário procurá-las muito longe: a mulher é sempre a 

contradição encarnada, na medida em que, de acordo com a sua vocação criadora, transporta em si a 

própria vida, que nela vai se operando” 

Lou Andréas-Salomé211 

 

Como analisa Michelle Perrot212, a Revolução Francesa acentuou, a longo prazo, 

a definição das esferas públicas e privadas, valorizou a família e sua intimidade e 

diferenciou os papéis sexuais estabelecendo uma oposição entre homens políticos e 

mulheres domésticas. No século XIX, as mulheres ficaram relegadas a essa esfera 

privada num grau até então jamais conhecido. Ao mesmo tempo, o casamento foi 

secularizado através de leis e normas de constituição familiar.  

Paralelamente, é na segunda metade do século XIX que aumenta o número de 

pessoas que desejam uma convergência entre a aliança e o amor, o casamento e a 

felicidade. Como no sonho de Emma Bovary: “se lhe tivesse sido possível depositar 

sua vida em algum grande coração sólido, então confundindo-se a virtude com a 

ternura, as volúpias e o dever [...]”213.  

Constrói-se um novo ideal do casal, que busca uma “fusão unificadora que se 

basta a si mesmo”.  Um ideal inalcançável, mas desejável. Isso pode nos remeter à 

                                                
211 Andréas-Salomé, L. Reflexões sobre o problema do amor e o erotismo.  SP, Landy Editora, 2005, p.101 
212 Perrot,M. “Outrora, em outro lugar” in Ariès,P e Duby,G História da vida privada – da Revolução Francesa à 

Primeira Guerra – vol 4.   SP, Companhia das Letras, 1991 
213 Perrot, M. “Figuras e papéis” in Ariès,P e Duby,G., 1991 vol 4, p.157 
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fusão amorosa entre Camille Claudel e Rodin. Embora ideal de uma época, carrega 

consigo uma impossibilidade – impossibilidade esta que Camille não pode conciliar.214   

O filho, naquele período, passou a ocupar o centro da família. “Como herdeiro, 

o filho é o futuro da família, sua imagem sonhada e projetada, sua forma de lutar 

contra o tempo”.215 O que não queria dizer que a criança fosse vista em sua 

singularidade; ainda era uma atenção em função do lugar social que estaria reservado a 

ela. O desejo de ter filhos também se exprimiu com maior  ênfase, justificando a 

realização da maternidade. 

Um outro elemento que causou grandes conflitos nesse período foi o medo das 

famílias relacionado à doença mental. Presenciou-se o surgimento da clínica. “Uma 

jovem “perturbada” corre o risco de perder os pretendentes para suas irmãs. 

Envergonha seus familiares, introduzindo uma dúvida quanto ao equilíbrio deles [...] a 

família cerra fileiras para expulsar a anomalia. [...] Hoje se redescobrem as figuras de 

Adèle Hugo216 e Camille Claudel, cujo internamento parece ser fruto de uma decisão 

familiar arbitrária, destinada a salvaguardar a reputação de um grande homem”.217  

Isso também se estendeu às reivindicações das feministas, que no final do 

século foram se fortalecendo. Por exemplo, quando Hubertine Auclert, a “sufragista” 

francesa mais ativa e notável escreveu em 1887 que “O direito político é para a mulher 

a chave que lhe dará todos os outros direitos”, surge um relatório policial que a 

considera “acometida de loucura e histeria, doença que a faz ver os homens como seus 

                                                
214 ver mais adiante a análise de Pèret sobre o amor. 
215 Perrot,M. 1991, p. 146 
216 irmã de Victor Hugo 
217 Perrot,M. “Dramas e conflitos familiares” in Ariès,P e Duby,G.,1991 p.271 a 282 
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iguais e procurar o contato com eles”.218   Foi necessário mais um século para que ela, 

suas colegas e seus aliados fossem ouvidos. 

Sem casamento, a mulher solteira despertava desconfiança, reprovação e 

zombaria. Mas era tolerada a solidão como resultado de uma escolha (fosse religiosa, 

altruísta ou para uma carreira). E a promoção social das mulheres através do trabalho 

tinha um “preço”: o sacrifício de sua vida privada.219 “O mundo das atrizes, tão mal 

conhecidas em sua intimidade, certamente oferecia exemplos disso. Todavia, se para 

uma mulher é possível se libertar do casamento, emancipar-se dos homens já é bem 

mais difícil”. No início do século XX, um grupo de “novas mulheres”, jornalistas, 

escritoras ou artistas, advogadas, médicas, até catedráticas, que já não se contentavam 

com um papel secundário, “querem correr o mundo e amar à sua própria maneira. 

Admiradas por alguns, vilipendiadas por outros, nada foi fácil para elas.220[...] A 

revolução sexual mais difícil do que a revolução social? Talvez.”221. 

 

Fragmentos de uma época, de um tempo, fragmentos de uma vida...  carregados 

de contradições, encarnadas no próprio ser, (des)construindo  os sonhos, as ilusões ...  

expondo seus limites. 

                                                
218 Perrot,M., 1991, p.285 
219 Perrot, M. “À margem: solteiros e solitários” in Ariès,P e Duby,G., 1991, p. 301  
220 Corbin, A  “O segredo do individuo” in Ariès,P e Duby,G. 1991, p.496  “Tanto em 1892 como em 1895, as 
exposições de obras de damas despertaram a ironia da crítica, que se recusava a dar valor a esses irrisórios produtos 
do ócio”  
221 Ibid., p. 302 
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 A arte da escultura e suas especificidades 

             

   “Niobe, altiva esposa do rei de Tebas, chora desesperada a morte de seus inúmeros filhos e filhas, 

massacrados por ordem da irada Leto. Compadecido, Zeus transforma-a em um bloco de pedra do qual jorrava para sempre um 

rio de lágrimas. Assim, o deus-escultor torna menos viva a dor de uma mortal que, morta, é eternizada chorando os mortos. Já o 

primeiro escultor-arquiteto humano, Dédalo, concebe o labirinto onde será encerrado o terrível Minotauro...”  

 

Nessa citação de Frayze-Pereira, encontramos o mito fundante da arte da 

escultura. Zeus, o primeiro escultor.  E Niobe, “eternizada chorando os mortos”, nos 

direciona a algo que não cessa, a uma escultura que, de alguma maneira, mantém um 

movimento. É este paradoxo – de uma petrificação que mantém um movimento - que 

em algum momento se perde ao longo da história e que será justamente recuperado na 

escultura do século XIX. E, curiosamente, Niobe é a última obra criada e preservada 

por Camille Claudel.222 

Historicamente, a escultura, devido a sua perdurabilidade e facilidade de 

transporte, foi ao longo de vários séculos, o mais efetivo agente de difusão estilística. 

Em algumas civilizações, a pintura sequer era praticada, ou não sobreviveu em 

quantidade significativa (exceto, talvez, como decoração mural), enquanto que a 

escultura se manteve223 - ainda que sob a polêmica de suas funções e de sua categoria 

enquanto arte ou artesania.   

Gotthold Lessing escreveu no séc XVIII um tratado estético denominado 

Laocoonte. Nele, refere-se à escultura como uma arte relacionada à disposição dos 

objetos no espaço. Embora aponte para esse caráter espacial como elemento 

definidor, distingue-o de outras formas artísticas, como por exemplo, a poesia, cujo 
                                                
222 Ver fig XXIII, no capítulo “A obra” desse ensaio. 
223 Read, H. Escultura Moderna – uma historia concisa. SP,Ed. Martins Fontes, 2003 – A escultura se manteve, 
podendo ser atualmente encontrada em vários museus do mundo. 
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caráter seria da ordem do temporal. Mas, nessa distinção, faz uma advertência: “Todos 

os corpos, entretanto, existem não apenas no espaço, mas também no tempo. Eles 

continuam e podem assumir, a qualquer momento de sua continuidade, um aspecto 

diferente e colocar-se em relações diferentes. Cada um desses aspectos e 

agrupamentos momentâneos terá sido o resultado de um anterior e poderá vir a ser a 

causa de um seguinte, constituindo, portanto, o centro de uma ação presente”.224 

Krauss considera que somos forçados, cada vez mais a falar de tempo, na medida em 

que “toda e qualquer organização espacial traz no seu bojo uma afirmação implícita da 

natureza da experiência temporal”. 

     

Voltando um pouco na história - para o século XVI e o Renascimento - 

encontramo-nos com a escultura de Michelangelo e sua concepção particular a 

respeito da mesma: “Por escultura, entendo aquilo que se faz através de um processo 

de subtração (per forza di levare); o que se faz por um processo de adição (per via de porre- 

ou seja, a modelagem) é mais semelhante à pintura.”225 Até então, ninguém havia 

expressado de forma tão concisa a diferença entre escultura e modelagem. E, vindo de 

um homem de tamanho prestígio como ele, essa frase marcou todo uma tonalidade de 

pensamento e reflexões sobre a escultura a partir de então até os nossos dias.  

Aparentemente, essa afirmação poderia revelar uma desvalorização da atividade 

do modelado em comparação à atividade da escultura. Mas foi, paradoxalmente, essa 

afirmação que incentivou o modelado, marcando uma “revolução” nas técnicas de 

escultura.  

                                                
224 Krauss, R. E. Caminhos da Escultura Moderna. SP, Martins Fontes, 2001 
225 Foi exatamente essa frase que Freud utilizou para descrever a psicanálise, embora ele a tenha enfatizado sob a 
ótica do 1º. aspecto -  per forza di levare.,Atualmente, dependendo das circunstâncias, esse ofício pode ser melhor 
descrito pelas duas afirmações. 
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Segundo nos relata Wittkower, Cellini226, que publicou em 1550 dois tratados 

técnicos, um sobre o trabalho do ourives e outro sobre a escultura, e Vasari227, famoso 

por seu livro Vidas dos Artistas, apontam para as obras de Michelangelo como uma 

espécie de linha divisória entre os métodos de esculpir antigos e os novos. Para eles, 

um dos métodos que ele revolucionou refere-se ao modelo de tamanho natural, que 

ainda não era utilizada até então.228   Uma outra característica importante em seu 

trabalho, e que terá desdobramentos no século XIX, com Rodin, refere-se ao 

inacabamento – non finito. A partir de Leonardo, mas especialmente depois, com 

Michelangelo, o non finito entra numa outra fase. Diferente das obras medievais, cujo 

inacabamento se dava geralmente por questões externas ao artista, o estado inacabado 

de suas obras devem-se tanto a questões externas (encomendas atrás de encomendas; 

circunstâncias técnicas, etc) quanto a questões internas do artista (por exemplo, o 

efeito que essas interferências externas provocam no artista, em particular, os conflitos 

com a sua consciência). Numa carta escrita por Michelangelo em 1525 destaca-se um 

trecho: “Há meses não me permitem fazer o que desejo; um homem não pode trabalhar em uma 

coisa com as mãos, e em outra com a mente, principalmente quando se trata da realização de obras em 

mármore”229.  

Essa forma de inacabamento brota de circunstâncias específicas ao 

Renascimento, e que, como veremos mais adiante, difere do non finito do 

Impressionismo.230 

Seguindo os ensinamentos de Michelangelo, Cellini afirma que “A mais 

grandiosa das artes que se baseiam no desenho é a escultura. Ela é sete vezes superior 

à pintura, pois uma estátua deve ter oito vistas, e todas devem ser da mesma 

                                                
226 reconhecido como o maior escultor, bronzista e ourives que existiu entre as gerações de Michelangelo e 
Giambologna. Ver referencia à sua obra “Perseu” na sessão “sobre as outras representações do mito” deste trabalho. 
227 considerado o verdadeiro criador da história da arte, além de pintor e empresário  
228 Segundo Cellini, Michelangelo era versado tanto na técnica de fazer esculturas a partir de modelos pequenos 
quanto grandes; mas no final, optou pelo segundo, ou seja, o do modelo de tamanho natural. 
229 citação in Wittkower, R., 2001, p. 147 
230 veremos isso mais adiante, sobre a obra de Rodin 
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qualidade”231. Essa idéia de multifacialidade é algo novo na história da escultura, e 

Cellini é um de seus grandes defensores. 

Até esse momento histórico – segunda metade do século XVI – a escultura 

renascentista pedia um espectador estático, que adotasse uma única posição a partir da 

qual pudesse contemplar a vista principal. Quando a escultura adota um número 

infinito de vistas, transforma o espectador num observador dinâmico, que participa. 

 

A escultura no século XIX 

No período entre a morte de Michelangelo, em 1564, e as décadas finais do 

século XIX, a escultura viveu três séculos entre o maneirismo, o academismo e a sua 

decadência enquanto forma de expressão significativa no universo das artes. “Tornou-

se uma arte em que o gosto e a ambição do patrono público transformaram-se no 

fator determinante e o virtuosismo e a artesania, no critério da realização artística”232.  

Nesse período, pintores e escultores “aceitavam sem contestar a noção de que o 

tempo era o meio através do qual a lógica das instituições sociais e morais se revelava 

– daí a posição de destaque que conferiram à pintura histórica como gênero e aos 

monumentos históricos”.233   

É no trabalho de Rodin – em finais do século XIX – que encontramos um 

propósito de atualização da escultura, através de um diálogo entre as questões abertas 

pelo século XVI e as que estavam em debate naquele momento, especialmente na 

pintura. Mauclair, amigo de Rodin e paladino dos impressionistas, escreveu: “O estudo 

do movimento levou-o (Rodin) a atribuir valores inesperados à definição geral dos 

contornos, e a realizar obras que podem ser contempladas por todos os lados, 

mostrando continuamente um aspecto novo e equilibrado, que explica os outros 

                                                
231 Wittkover ,R. 2001, p.148 
232 Tucker, W. A linguagem da escultura. SP,Cosac & Naify, 1999, p. 18 
233 Krauss, R. E.,2001, p.12 
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aspectos”.234 É Rodin, em sua modernidade, carregando em si uma tradição; repudiava 

a escultura de vista única e do espectador estático e, além disso, queria, em seus 

modelos e esboços, captar a vida em movimento. Dizia Rodin que “as diferentes 

partes de uma escultura, quando representadas em momentos temporais sucessivos, 

produzem uma ilusão de movimento real”. 

Rosalind Krauss considera que a questão do movimento foi um dos aspectos 

mais notáveis da escultura moderna: o modo como manifestou a consciência cada vez 

maior de seus praticantes de que “a escultura é um meio de expressão peculiarmente 

situado na junção entre repouso e movimento, entre o tempo capturado e a passagem 

do tempo. É dessa tensão, que define a condição mesma da escultura, que provém seu 

enorme poder expressivo”.235 

Alguns historiadores consideram o trabalho de Rodin o momento fundante da 

escultura moderna. Outros, como Read, consideram que o seu trabalho devolveu a 

arte da escultura seus valores escultóricos, embora ele tenha se mantido dentro de um 

realismo e não tenha sido exatamente um revolucionário nessa arte. Para Read, os 

verdadeiros desafios que trouxeram a modernidade para a escultura foram instaurados 

pelo Cubismo.  

Quem sabe possamos entender essas divergências, não apenas como posições 

críticas diferentes236, mas também pelas próprias características do trabalho de Rodin.  

Por um lado, ele manteve os elementos tradicionais em sua escultura – algo do gosto 

da época – mas suscitou controvérsias na criação dos monumentos que lhe eram 

encomendados. Isso fez com que sua reputação alcançasse a de seus contemporâneos 

impressionistas - que eram radicais na pintura – e que, por volta de 1900, ele tenha se 

tornado um artista muito famoso. Por outro lado, o que Rodin desencadeia na 

escultura moderna – a independência da obra em relação ao tema ou função 

                                                
234 Wittkower,R., 2001, p.246 
235 Krauss,R.., 2001, p. 6 
236 entre críticos formalistas e críticos historiadores 
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especifica, sua vida “interna”, a preocupação com o material, a estrutura e a gravidade 

como fins em si mesmos – são elementos claramente presentes, embora isso deva ser 

observado especialmente nas obras sem patrocínios especiais e nas condições 

históricas em que surgiu sua arte. 

 Na análise de Tucker, embora Rodin tenha sido contemporâneo dos primeiros 

impressionistas, sua escultura manteve um “estatuto vacilante, carregado de temas 

românticos e figurativos, de função moral e pública”, questões estas que já haviam 

sido abandonadas na pintura pelos impressionistas. Os caminhos da modernidade se 

deram de forma singular e diferente para a pintura e para a escultura. “Não estava na 

natureza da escultura como arte conseguir o imediatismo da pintura impressionista. O 

ideal de objetividade, de fidelidade à sensação, bem como a necessidade de trabalhar 

ao ar livre e em grande velocidade, sem correções ou refazimentos, deu à pintura uma 

flexibilidade jamais desfrutada.[...] Nunca como nesse período a natureza física da 

pintura contrastou tanto com a da escultura: a pintura funcionava com o máximo de 

economia, com os efeitos mais ricos brotando dos meios mais simples; a escultura 

estava condenada à impotência total por causa da complexidade e da inércia do 

próprio meio”.237 

 Portanto, o aparecimento tardio e as intenções confusas da nova escultura, 

foram conseqüências, em parte, das diferenças entre o caráter físico da escultura e da 

pintura; em parte, como já dito, pelo seu movimento inercial na Europa desde a 

Renascença; e, em outra parte, por aquelas condições específicas do patrocínio e do 

gosto predominante na França do século XIX.238  

 Mas no que se refere à modernidade da obra de Rodin, o mais importante a se 

destacar é o próprio modelado – sua maneira de usar a argila e sua afirmação da 

                                                
237 Tucker,W., 1999, p.18 
238 Ibid., p.15 “Mais importante, porém, era a existência de uma tradição radical na pintura francesa desde que o 
neoclassicismo de David fora adotado como arte oficial da Revolução. [ ] Embora Géricault, Préault, Daumier 
tenham feito esculturas hoje aclamadas como precursoras do modernismo, a obra “pioneira” deles era desconhecida 
na sua época ou não era levada a sério como escultura”.  
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superfície. “A argila reconhecida e manuseada pelo que é, como material, significa o 

início da separação entre a estrutura e o tema, a articulação de um invólucro ilusório 

de espaço criado pela animação da superfície, independente da ilusão tradicional de 

“vida” da figura. [...] Em Rodin, percebe-se a identidade entre o acontecimento 

externo e a força interna: a argila é sentida como substância, não sobre a superfície, mas 

através de cada cm cúbico do volume”.239   

O modo como relacionava os aspectos externos do corpo e sua estrutura 

interna marcava uma outra originalidade em sua obra. As marcas de seus gestos nas 

figuras não pareciam nascer da estrutura anatômica do corpo; eram marcas 

ambivalentes e que não permitiam uma apreensão racional do significado dos gestos. 

Segundo Krauss, esses gestos “não podem reportar-se de maneira lógica a uma 

experiência anterior reconhecível”.240  Isso significa que não havia um “ponto de vista” 

correto – eis aí a questão da multifacialidade da obra acima citado - e, mais ainda, se o 

significado não provinha de uma experiência anterior podemos supor que este se dava 

na própria experiência.  Tanto na experiência da criação – no ato da manipulação, do 

fazer e do processo de elaboração do artista - como na experiência da recepção.241 

Identificamos acidentes da fundição, orifícios não vedados, marcas do processo que 

Rodin não removeu, mas que manteve – “como testemunhos visuais da passagem do 

meio de expressão de um estágio a outro”. Com isso, “Rodin obriga o observador, em 

repetidas ocasiões, a perceber a obra como o resultado de um processo, um ato que 

deu forma à figura ao longo do tempo. [...] o significado não precede a experiência, 

mas ocorre no processo mesmo da experiência. Coincidem na superfície da obra dois 

sentidos de processo: nela a exteriorização do gesto encontra-se com a marca impressa 

pela ação do artista ao dar forma à obra.242. Portanto, há uma reestruturação da 

escultura – assim como na pintura – na qual deixa-se de concebê-la como criação ou 
                                                
239 Tucker, W., 1999, p.20 
240 Krauss,R., 2001, p. 34 
241 Essa questão será retomada na sessão referente à “ leitura de uma obra de arte”. 
242 Krauss,R.,op.cit., p. 36-37 
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emanação – como uma reprodução do mundo - para se apresentar como uma 

“fabricação”243. Uma fabricação onde as marcas e os gestos do artista passam a ficar 

expostas ao espectador. 

Como já citado no que se refere à pintura da segunda metade do século XIX, 

essa maneira de pintar que alia produção e reflexão, ao mostrar o trabalho do artista se 

auto-organizando durante o processo – e o mesmo se pode falar da escultura de Rodin 

– constrói um diálogo e uma linguagem que se contrapõem ao espontaneismo 

impressionista. Citando Martins, “Cézanne, mediante pinceladas ordenadas em séries 

regulares e ao mesmo tempo segundo direções divergentes, disciplinadamente 

pulveriza a unidade da cena em inúmeros fragmentos ou planos atomizados. (como 

exemplo, Rochedos de L’Estaque- 1879-82). Resulta disso um espaço concreto, mediado 

pela consciência, isto é, vinculada à situação específica do observador. Em lugar do 

modo geométrico de representação da profundidade, da cena frontal renascentista, 

define-se um espaço-tempo concreto ou fenomenizado, decorrente da relação dialética 

do observador com seu motivo.”  

Um outro aspecto da reinvenção no trabalho de Rodin, refere-se à questão da 

figura. Podemos constatar como para ele, a figura, em seus fundamentos classicistas244, 

não era fundamental, dado que estava interessado nas especificidades da própria 

escultura, trabalhando-a na busca de seus elementos essenciais – uma escultura que, 

pelos padrões acadêmicos, era considerada “inacabada”. As esculturas mais populares 

de Rodin são criadas apenas para o gosto do Salão, tais como O beijo, O ídolo eterno e 

outras.  

 
                                                
243 termo utilizado por Martins 
244 Krauss, R., 2001, p.23. “No classicismo, a transcendência do ponto de vista único costumava ser tratada 
explicitamente, pela utilização de figuras agrupadas em pares ou trios, de modo que a vista frontal de uma figura era 
apresentada simultaneamente com a vista posterior de sua contraparte. Sem destruir a singularidade da forma 
individual, surge, então, a percepção de um ideal, ou um tipo, genérico de que cada figura isolada é vista como 
partícipe; e a partir deste – representado em seqüência, em uma serie de rotações – o significado do corpo solitário é 
estabelecido”.  
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XLIV 

O ídolo eterno – 1910 

XLV 

Fugit Amor – (detalhe) – 1887 

Mas há uma série de figuras incompletas, que agradam mais ao gosto 

contemporâneo, especialmente pelos seus predicados de estrutura abstrata, que mais 

evocam do que representam a figura.        

 



 

      123 
  
 
 
 
 
 

                                          XLVI 
Torse de Femme – 1910 

 

 

XLVII 

A mão de Deus - 1898 

Há outros escultores da geração de Rodin que contribuíram para a recuperação 

da atividade escultórica. Porém, detive-me em Rodin para podermos identificar e 

compreender as inovações por ele trazidas, e, principalmente por ter sido ele o 



 

      124 
  
 
 
 
 
 

principal mestre de Camille Claudel, cujo trabalho foi, sem dúvida, profundamente 

marcado por essa influência.  
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A escultura de Camille Claudel 

 

 
“A escultura é a necessidade de tocar. 

Antes mesmo de aprender a olhar, a criança já brande suas mãozinhas vivazes. 
A alegria quase maternal de possuir a terra plástica entre suas mãos, a arte de modelar, de possuir, agora 

duráveis entre seus dez dedos, essas formas arredondadas 
[...] é esse o desejo que aparece primeiro, satisfeito pelos primeiros brinquedos” 

Paul Claudel245 
 
 

Desde a infância, Camille Claudel trabalhava com o barro, criando figuras 

inspiradas nos rochedos de Geyn, uma floresta próxima a sua casa. 

Teve suas primeiras lições de escultura com Alfred Boucher. Nesse período, 

criou suas primeiras obras – Napoleão, David e Golias, Édipo e Antígona, entre outras. 

Vemos aí, no começo de sua carreira, a referência à mitologia, à literatura e à história. 

Curiosamente, suas últimas obras têm a mitologia como fonte. As primeiras obras 

foram todas destruídas por Camille a partir de 1898. 

A École des Beaux-Arts, cujo prestígio na época era máximo, não admitia 

mulheres. Camille se uniu a outras mulheres jovens e ambiciosas que viviam em seus 

próprios estúdios e que assistiam à respeitável, porém pouco conhecida Academia 

Colarossi. “Não havia tradição de escultoras onde pudesse se inspirar.”246. Somente em 

1897, a École abre suas portas para mulheres artistas, ainda que com sérias 

restrições.247  

                                                
245 Claudel, P. Camille Claudel, a estatuária.  trad. no Catálogo da Pinacoteca 
246 Higonnet, A.  “Los mitos de la creación – Camille Claudel y Auguste Rodin”, in Chadwick,W e Courtivron, 
I.(eds) Los otros importantes – creatividad y relaciones íntimas, Ediciones Cátedra, Madrid, 1994 , p.21 
247 Ayral-Clause, O., 2002. Como já citado na introdução, Ayral-Clause nos relata sobre a existência de uma 
escultora – Madame Leon Bertaux, que em 1873 abriu uma escola de escultura para mulheres e que batalhou até 
conseguir, em 1897, que a École de Beaux-Arts abrisse suas portas para as mulheres 
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Camille Claudel foi aceita no atelier de Rodin, aos 19 anos, tendo sido a 

primeira e única discípula mulher que ele acolheu. Diferente das outras alunas, ela não 

hesitou em se submeter, inicialmente, à ascendência do mestre.   

 

Além da modelagem, Rodin considerava excepcional a habilidade de Camille 

para talhar o mármore. E naquela época, como ele se encontrava absorvido com as 

obras Os burgueses de Callais e As Portas do Inferno, deixava que Camille modelasse pés e 

mãos de obras importantes. Além disso, esculpiu alguns de seus mármores, pois Rodin 

não dominava essa técnica.248 

No período em que Camille trabalhou no atelier de Rodin, uma intensa paixão 

entre eles eclodiu. De alguma forma, isso contribuiu para a criação de uma espécie de 

fusão artística – além da amorosa.  

 

O entrelaçar dos estilos 
 

Há controvérsias sobre a autoria de algumas obras, não só por que naquela 

época, era costume o mestre do atelier se apropriar das obras de seus colaboradores e 

discípulos, mas também por essa intensa participação de Camille nas obras de Rodin – 

“mais do que apenas as mãos e os pés”. 249 

 

Uma fusão que, durante algum tempo, potencializou a criação de ambos.250  

 

“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 

                                                
248 Ayral-Clause, O., 2002, p.23 
249 Existem algumas obras executadas por Camille que se assemelham com alguns heróis da Porta do Inferno de 
Rodin ou que são os próprios estudos. Outras obras assinadas por Rodin carregam traços tão marcantes de Camille – 
como se houvera uma “usurpação” de seu trabalho em favor do mestre.   
250 Tratarei disso mais adiante, No capítulo “sobre a paixão”. 
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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.” 251  

Por sua vez, Camille afirmava seu próprio estilo, ainda que trabalhando em 

muitas obras de Rodin. Fez vários bustos nessa época – por exemplo, Paul Claudel aos 

16 anos (1884); desenhos e retratos. Desde 1886, participou de exposições e de Salões. 

XLVIII 

Paul aos 16 anos 

 

 

Nessa época, Rodin passou a tratar em seus trabalhos do tema do amor e da 

sensualidade252.  

Essa questão amorosa também se fez bastante presente na obra de Camille – 

por ex. sua obra Sakountala (1888) - que foi considerada por alguns críticos como 

sendo o mesmo tema de O beijo de Rodin (1886). “Tratava-se pois, não de cópia, como 

muitos quiseram ver, mas de diálogo e troca criativos”.253 Pois o espírito que animava 

                                                
251 Catálogo da Pinacoteca, p.65 
252 São dessa época tanto as esculturas de casais sensuais quanto outras do rosto de Camille. 
253 Wahba, L.L., 1998, p. 29 
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cada um deles era diferente. Para Camille, o amor inspirava um estado de alma 

partilhado, uma troca, enquanto que para Rodin o amor era um ato erótico. 

 

XLIX            L 

        O beijo – mármore – 1888-1889                                    Sakountala -  gesso – 1888 

 

  

As diferenças entre Rodin e Camille Claudel na representação de nus femininos 

e masculinos e da própria sexualidade se tornam mais explícitas quando observamos 

essas duas obras. Ainda que tratem aparentemente do mesmo tema - o amor erótico 

heterossexual – vemos na posição do casal na obra de Rodin, como o homem tem o 

poder do desejo sobre a mulher; é ele quem domina o beijo. Na escultura de Camille 

Claudel, ela representa um nu masculino que se ajoelha diante da mulher, que por sua 

vez entrega-se marcando a reciprocidade do desejo erótico. 254 

O talento de Rodin dotou à interpretação que no século XIX se fazia sobre a 

feminilidade e a masculinidade, de uma beleza que absolvia a culpa. Mas ainda é o 

vigor e a sexualidade fálica que aparecem nas suas figuras masculinas, como O pensador 

e Balzac: a visão de um poder masculino onde se mesclam a força e o intelecto. 
                                                
254 observação interessante apontada por  Loponte,L.G. em seu texto “Sexualidades, artes visuais e poder: pedagogias 
visuais do feminino” in Rev. Estudos Femininos. vol.10 no.2  Florianópolis . 2002. As diferenças na representação 
da sexualidade serão retomadas, mais adiante, no capítulo “sobre a paixão”. 
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LI             LII 

                Balzac – bronze                                     O Pensador – bronze – 1881 

 

Esse mesmo poder não era atribuído à suas figuras femininas. Nelas, Rodin 

separava claramente qualquer sinal de pensamento do sinal da sexualidade. Entendia o 

sexo da mulher como uma limitação biológica.  

Em contraponto, como que num diálogo sobre a condição feminina, Camille 

mostrava em seu trabalho a preocupação com a condição sexual da mulher. A maioria 

de suas obras retratava a mulher. Diferente de Rodin, suas esculturas de mulheres não 

distinguiam o sexual do não-sexual. Tratava o corpo feminino sem o ideal físico 

próprio da época; a mulher deixava uma posição passiva e tornava-se um sujeito 

desejante – como, por exemplo, na obra O profundo pensamento.  Além disso, 

representava a infância, a juventude e a velhice sem disfarces.  
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                          LIII 

     Pensamento Profundo – 1898-1905 

 

 “Rodin esculpiu um Pensamento (1893-1895) feminino. Era Claudel. Mas não a 

Claudel que pensava, e sim a encarnação da abstração do pensamento: seu rosto 

emerge da matéria, da pedra tosca. Utilizando-a como modelo, Rodin criou uma 

reduzida terceira categoria de imagens femininas, [...] todas com os traços de Claudel. 

Essas obras ofereciam às mulheres que as contemplavam, a possibilidade de ser uma 

mente, uma idéia.”  
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LIV 

Pensamento – 1893-1895 

 

Porém, essas novas representações da mulher como sujeito não foram 

acompanhadas de uma mudança na atitude social com relação à mulher enquanto 

criadora de arte. Tanto assim que, como já foi citado, a obra de Camille foi 

considerada uma obra masculina – “uma rebelião contra a natureza: uma mulher de 

talento”, segundo Mirbeau. 

A busca por um estilo próprio 

Com o passar do tempo, a escultura de Camille Claudel foi se diferenciando 

ainda mais da de Rodin. O modo como em suas obras vai havendo um brotar do 

interior em direção à superfície é muito singular. Lessana sugere que podemos 

identificá-lo de duas maneiras: a “maneira cheia” e a “maneira inspirada”. A “maneira 

cheia” seria aquela onde os drapeados, ao invés de sugerirem vestes, sugerem nervos, 

artérias ou raízes; nos rostos encontramos olhos cavados, e no corpo, músculos a 

ponto de se arrebentar; nos cabelos a evocação de serpentes, raízes de árvores. Mas 

essas vestes não cobrem nada, pelo contrário, elas acusam a expressão do 
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desencarnado e da tortura. A “maneira inspirada” seria a forma onde aparece uma 

poderosa emanação da expressão interior – o medo, o apelo, o carinho, o pavor, o 

abandono, a dor, a elevação, a meditação e a proximidade da morte. 

“Enquanto isso, as esculturas de Rodin têm uma “pele” que as recobrem, 

vemos a “carne vivente”, quase que a respiração do sono, da espera, da dificuldade, o 

peso do corpo curvado, fechado, o cansaço, a idade, a tensão do desejo ardente, as 

extravagâncias do prazer na proximidade dos corpos, o enlace, o beijo, o toque, a 

torsão dos músculos, a ruga. [...] é uma nudez de pele vivente e desejante.”255 Nas 

obras de Camille é como se não houvesse essa “pele”, revelando na aparência aquilo 

que está debaixo da pele ou no interior de si.    

Camille ao confidenciar ao irmão que “ce n’est plus du tout du Rodin” – estaria se 

referindo à retirada dessa pele. Não seria mais a maneira rodiniana de tratar o nu - não 

haveria mais o erotismo à flor da pele.  Seu trabalho e sua vida não estariam mais 

revestidas da “pele” de Rodin.   

  Como vimos no capítulo “A Obra”, na cronologia de sua vida, em 1892, após o 

aborto que sofreu, sua relação com Rodin se deteriorou ainda mais. Suas obras A 

Valsa e Clotho, foram criações desse período, onde podemos observar esse seu estilo 

próprio se evidenciando cada vez mais, marcando sua libertação do domínio do 

mestre.256  

                                                
255 Lessana,M-M., 2000, p.207 
256 Além disso, nesta mesma época, Camille expôs o busto de Rodin no Salão e foi muito elogiada pela crítica. 
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LV 

A valsa – bronze – 1895 

 

Com relação à A valsa, Lessana nos relata os termos como o inspetor do Beaux-

Arts referiu-se à obra, sobre a “surpreendente sensualidade de expressão que exagera 

consideravelmente a nudez absoluta de todos os detalhes humanos”. Na época, 

embora tenha sido exigido dela mais pudor - o inspetor impôs “vestir” a mulher – 

ainda assim “essa roupagem não deu à escultura uma realidade de véu, mas de carne 

viva (ou à flor da pele)”.  

Octave Mirbeau257 se interroga sobre A Valsa: “Eu não sei para onde eles vão, 

se é para o amor, se é para a morte; mas o que sei é que se sente desse grupo uma 

tristeza pungente, tão pungente que ela só pode vir da morte, ou talvez do amor mais 

triste ainda que a morte”.  

 

 

                                                
257 Escritor, amigo próximo de Rodin. cf. Ayral-Clause, O, 2002,. p.84 
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 LVI 

Clotho- mármore -1899 

 

Sobre Clotho, há um outro comentário de Mirbeau “... é de uma arte superior e 

masculina258 e que fez de Mlle Claudel uma das mais interessantes artistas desse 

tempo.” 259 

Essas obras parecem ter preparado a chegada do “grupo de três”, que se 

concentraram, em especial, nas duas versões sucessivas da “Idade madura”. Na 

primeira, o homem do casal da valsa foi afastado da jovem mulher e se posicionou 

oscilante entre a jovem “implorante” e a mulher idosa (Clotho), para no final se deixar 

ser levado pela velha e se desgarrar definitivamente da jovem.  

Como escreve Lessana, “A valsa amorosa será metamorfoseada em 

encantamento fúnebre”.  

                                                
258 será que podemos falar de uma obra masculina como algo que difere de uma obra feminina? 
259 Lessana,M-M., 2000, p.202-203 
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LVII 
A Idade Madura – 1ª. versão 

 

A Idade Madura foi considerada por muitos críticos como sua obra-prima.260 

Durante dois anos, Camille elaborou a 2ª. versão dessa obra . Nela, a escolha já 

está feita. O homem se separou da jovem e a velha o arrasta numa mortífera 

decolagem. 

LVIII 

A idade madura – 2ª. Versão 

                                                
260 Não se pode deixar de ver nela vários triângulos: Camille/Rodin/Rose; filha/pai/mãe;  
juventude/maturidade/velhice ou ainda amor/submissão à fatalidade/morte. 
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LIX 

detalhe dos rostos – A Idade Madura 

 

Para seu irmão, Paul Claudel, “não se trata de duas versões para um mesmo 

acontecimento, mas de dois capítulos de um mesmo drama. É o drama de uma 

ruptura definitiva”. 

Para Lessana, a obra captou o instante do desapego - o momento onde o 

homem acaba de partir e dá as costas à jovem mulher, que ainda está inclinada em sua 

direção, parecendo tentar reter um gesto. Há uma mão que acaba de soltá-la, embora 

num instante anterior eles ainda se tocavam, mas eles não se tocam mais”.261 

Depois da Idade madura, Camille cria suas últimas obras cujos temas são 

mitológicos, e onde as histórias comportam sempre uma experiência de petrificação. 

Sua obra Niobe ferida encerra seu ciclo produtivo, como se também fechasse um outro 

circuito, com a volta ao momento fundante da escultura – Zeus transformando Niobe 

em pedra. 

 

                                                
261 Lessana,M-M., 2000, p.217 
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As obras mitológicas de Camille Claudel 

 

 Foram três as obras criadas sob a inspiração de temas da mitologia. Todas, 

como já foi dito, referidas à petrificação: Perseu e a Medusa, Vertumne e Pomone e Niobe 

ferida. 

 Três mulheres sacrificadas – Medusa decapitada, Pomone forçada a se 

abandonar ao amor e Niobe petrificada diante da morte dos filhos. 

O mito de Perseu e Medusa já foi descrito em detalhes. Caberia aqui apenas 

uma observação de ordem estética, dado que parece haver um retrocesso com relação 

ao seu estilo, ao usar uma forma “maneirista”.262 Embora a razão imediata pela qual 

Camille tenha aceitado essa encomenda fosse a necessidade de dinheiro, o fato de 

ceder facilmente ao que era do gosto da época, é uma indicação do conflito artístico 

no qual ela estava enredada naquele tempo. Ela estava se esforçando intensamente 

para encontrar uma nova forma de expressão e estava, evidentemente, dividida entre 

uma série de diferentes opções. Sua inclinação pelo “neomaneirismo” está marcada em 

sua última escultura em bronze A flautista263. 

LX 

A flautista 

                                                
262 Maneirismo – movimento artístico desenvolvido na Itália, do ano de 1520 até por volta de 1610, que pretendia um 
afastamento consciente do modelo da antiguidade clássica. Nele, marcava-se uma evidente tendência para a 
estilização exagerada e um capricho nos detalhes, extrapolando as rígidas linhas dos cânones clássicos. Alguns 
historiadores o consideram uma transição entre o renascimento e o barroco. 
263 moldada em 1904 por Eugène Blot, que continuou acreditando na missão de escultora de Camille Claudel e lhe 
arranjou ainda duas exposições individuais em 1905 e em 1908. 
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Nesta, a delicada figura da flautista pode ser vista como um retrocesso estilístico 

– “como se Claudel estivesse atenta aos modelos de sua juventude, antes de seu 

primeiro encontro com Rodin.”  

 

A segunda obra dessa série, Vertumne e Pomone (1905) é uma transformação da 

obra Sakountala (com algumas variações). Nela, a expressão da mulher, Pomone, que 

cede ao amor é muito intensa e o beijo do homem ajoelhado é de uma imensa ternura. 

 

 

 LXI 

 Vertumne e Pomone – mármore – 1905 

 

            Segundo a lenda, Pomone era a única das ninfas que preferia as plantações e os 

jardins ao invés da floresta. Muito tímida, ela não permitia a aproximação dos homens. 

Vertumne, mais decidido e audacioso que os outros homens, se viu obstinado em 

seduzir Pomone. Para isso, ele se disfarçou numa velha senhora e se aproximou dela. 

Elogiou suas frutas e comparou o emaranhado dos cachos de seu vinhedo a uma 
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ligação amorosa. Abraçou-a fortemente, ardentemente, de uma maneira que nenhuma 

mulher velha poderia fazê-lo. E Pomone se deixou abraçar pela velha. Ainda 

disfarçado, Vertumne contou a Pomone que Vênus costumava transformar em pedra 

as jovens que se recusavam aos rapazes e aconselha-a aceitar os “avanços” do jovem 

Vertumne. Em seguida, livrou-se de seu disfarce e apresentou-se tal como era. 

Pomone foi convencida por essa estratégia, acreditou nessa lenda, já que dos 

conselhos de uma velha senhora não se poderia desconfiar; eram conselhos maternais 

e benevolentes, ainda que fossem um tanto ameaçadores. O desejo do jovem surgiu de 

maneira dominadora, sem as “armadilhas” maternais e sentindo-se obrigada a relevar 

outras desconfianças para não correr o risco da maldição, a jovem se abandonou264 a 

essa relação.  

          Na obra de Camille Claudel, Pomone está com a cabeça caída para o lado, seu 

braço esquerdo estirado, porém apoiado nos ombros de Vertumne – que está de 

joelhos – e sua mão direita está dobrada e apoiada sobre seu seio. Ambos estão nus.  

 

             A Niobe Ferida - Niobide Blessée - foi a última obra acabada de Camille 

encontrada em seu atelier. Foi comprada e editada em bronze pelo Estado. 

 A mesma postura da mulher nua de Vertumne e Pomone terá uma continuidade 

na obra Niobide Blessée, com a diferença que nessa ela não se apóia num homem, mas 

num galho de árvore. Ali fica marcado o desaparecimento do lugar do homem e o 

desamparo da mulher. 

 

                                                
264 essa mesma obra também é chamada de O abandono 
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LXII     

Niobe Ferida – bronze - 1906 

 

 

LXIII 

detalhe do corpo de Niobe 

 

 
“Niobe foi a primeira vítima da hamarlia paterna. Casada com Anfíon, teve 14 

filhos, sete meninos e sete meninas. Orgulhosa de sua prole, Niobe dizia-se superior a 

Leto, que com Zeus, gerara apenas dois filhos: Apolo e Ártemis. Irritada e humilhada, 

Leto pediu aos filhos que a vingassem. Com suas flechadas certeiras, Apolo matou os 

meninos e Ártemis as meninas. 
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A infeliz Niobe, desesperada de dor e em prantos, refugiou-se no monte Sípilo, 

reino de seu pai, onde, por ordem divina, foi transformada num rochedo, que, no 

entanto, continuava a derramar lágrimas.”  

 

Petrificação no olhar da Medusa; ameaça de petrificação na lenda de Pomone; 

petrificação de Niobe como antídoto para sua dor. 

Petrificação, como define Houaiss, é a “transformação de uma substância em 

corpo pétreo” e um “nome dado outrora às formações fossilizadas”. Mas, em sentido 

figurado pode ser usado tanto para referir-se a uma “permanência em determinado 

estado; estabilização, inalterabilidade” ou a uma “imobilidade que resulta de um susto 

ou de uma grande surpresa”; este último indicando uma possível reversibilidade, 

enquanto que os outros sentidos indicam algo definitivo e inalterável. 

 Poderíamos pensar que nessas obras de Camille Claudel, a petrificação estaria 

nesse estado inalterável e definitivo? Algo semelhante à uma morte súbita, que fixa os 

corpos numa pedra conforme o último gesto executado, como se detido pela 

experiência da dor e/ou da fascinação?  

 

Seria este o estado do espectador quando do primeiro momento da experiência 

de recepção estética que provoca uma captura? Um estado de fascinação e de 

petrificação?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


