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Alguns comentários e interpretações sobre a obra “Perseu e Medusa” 

e a vida de Camille Claudel 

 

   “Segundo 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’265. 
E, parafraseando Caravaggio, “se todo pintor é Perseu, todo escultor que, petrificado [médusé], capta 

o vivo dentro da pedra, inverte a fascinação da mirada, fascina, faz o que faz a Medusa”.266 
 

Seguem alguns comentários ou interpretações referentes à obra e à vida de 

Camille Claudel. São leituras pautadas em diferentes referenciais – críticos de arte, 

escritores, psicanalistas - revelando uma multiplicidade de sentidos possíveis. Mas uma 

multiplicidade não só de sentidos. Como veremos mais adiante, no capítulo sobre a 

“leitura da obra de arte”, duas vertentes interpretativas possíveis serão destacadas: as 

decifradoras e as construtoras.  Nessas citações, ambas comparecem sem distinção, 

porém, aqui se apresentam como um ‘disparo’ para esta reflexão.  

 

Mathias Morhardt, em seu artigo “Melle. Camille Claudel” publicado no Mercure 

de France em 1898, comenta que “Camille é, hoje em dia, um raro nome de artista cuja 

obra não nos será jamais indiferente. Sua personalidade se afirma sobre a base de uma 

incoercível potência. Qualquer um de seus ‘grupos de três’, ou, um ou dois bustos 

serão suficientes. Eles demonstram todo seu brilhantismo. Ela será inesquecível”.267    

 

“Camille Claudel é sem contradição a única mulher sobre cuja fronte brilha o 

signo do gênio”, dizia Vauxcelles.”268 

 

                                                
265 Quignart,P. 2000, p. 64 apud Arnoux, D., 2001, p.225 
266 Arnoux, D., 2001, p.226 
267 Morhardt,M. ,1898 in Cassar, J., 2003,  p.496 (minha tradução)  
268 Vauxcelles, L., Exposition 1905. in Pingeot,A. L´âge mûr de Camille Claudel. Les Dossiers du Musée d’Orsay. 
Paris, 1988, p.29 apud Wahba, L.L.,1998, p.155 
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Henry Asselin, ao comentar a obra Perseu e Medusa, considera que “o classicismo 

dessa obra lhe retira uma parte da originalidade e reduz, na mesma medida, a 

impressão de robustez e de grandeza que dele emana. Mas ela não deixa de revelar as 

mais belas qualidades da artista, reunidas na arte da composição e de uma harmoniosa 

potência interpretativa”.269 

 

A jornalista Gabrielle Réval, escreveu um artigo que foi publicado na revista 

Femina, em 1903. Foi um dos maiores artigos dedicados exclusivamente à Camille 

Claudel. Réval encerrou seu texto com um tributo à escultora: “Mademoiselle Claudel 

é a figura completa de um gênio feminino”.270 

 

Em uma carta escrita em dezembro de 1936 para Leblanc-Berbedienne, Eugène 

Blot enumera suas aquisições e tiragens da obra de Camille Claudel. Assim escreve 

sobre Perseu e a Medusa: “Estatueta O Perseu, altura:45cm, limitada a 25 provas. Irônico 

símbolo da picardia dos gregos que nunca olham de frente para seu inimigo, a Medusa, 

e sim, através do reflexo de seu escudo”.271 

 

Quignard, em seu livro El sexo y el espanto escreve: “aquele que vê a górgona 

Medusa colocando para fora a língua da boca fendida pelo ‘rictus terribilis’, aquele que 

vê o sexo feminino (o buraco da impureza) de frente, aquele que vê o petrificador, 

some de imediato na petrificação (na ereção) que é a primeira forma da estatuária”.272 

 

O escritor Paul Claudel, irmão de Camille, não cita essa obra no seu ensaio 

“Camille Claudel estatuária”. Falará dela somente mais tarde e a situará como a última 
                                                
269 Asselin,H. La vie douloureuse de Camille Claudel, sculpter. Deux emissions de la Radiodiffusion Télévision 
Française, 1956 apud Cassar J., 2003, p.449 (minha tradução) 
270 Réval, G. “Les Artistes Femmes au Salon de 1903”, Femina 55 (1º. Maio 1903), p.520 apud Ayral-Clause,O. 
2002, p.154-156 (minha tradução) 
271 Blot,E. em L’Oeuvre p.197  apud Arnoux,D., 2001 p.244 
272 Quignart, P., 2000, p. 63 apud Arnoux,D., 2001 p. 225 
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obra de sua irmã, a mais trágica. “Paul Claudel chama alegoricamente “loucura”, 

“destino”, “remorsos”, a esse horror refletido pelo escudo de Perseu”273. Sua descrição 

remete ao um enfrentamento com o espelho: olha para Perseu como se estivesse 

diante de sua própria imagem especular, pois ao descrevê-lo, inverte duas vezes a 

esquerda e a direita - “...um espelho que sustenta com a mão esquerda, a cabeça da Medusa (a 

loucura) alçado verticalmente atrás dele pelo braço direito”. Essa inversão também aparece no 

‘Cântico dos cânticos’ como já citado na introdução desse ensaio.   

É interessante acompanhar suas interpretações a respeito da obra “Perseu e 

Medusa”. Em 1898, escreve: “Que cabeça é esta, com os cabelos sanguinolentos, que 

ele carrega atrás de si, senão a da loucura? Mas por que, em vez disso, eu não veria aí 

uma imagem de remorso? Esse rosto por cima desse braço levantado, sim, parece que 

conheço bem os traços decompostos. O resto é silêncio.”274  

Segundo Morel275, Camille é a portadora do sintoma do grupo familiar, mas Paul 

é o porta-voz: ele diz em sua obra o que os outros membros da família não podem 

encarar, especialmente quando reconhece em algumas obras, sejam de Camille ou não, 

o retrato assustador de uma irmã perseguida e numa posição defensiva. Mas confessa 

também se reconhecer e perceber a imagem de suas próprias angústias, de sua própria 

loucura não atuada.    

É notável como, num texto de 1954, 11 anos após a morte de Camille, Paul 

Claudel retoma a imagem de Perseu e a Medusa, enriquecendo-a com um simbolismo 

bipolar em relação à mulher: “ ‘Apolo! ...Como presente da morte, você pode ter algo 

mais rico do que eu!’ Quantas vezes não pensei nesses versos arrepiantes diante da 

imagem de minha pobre irmã Camille, morta após 30 anos de cativeiro no hospício de 

Montfavet! ...Nas últimas linhas de tragédia, volta-se para nós um rosto que petrifica o 

                                                
273 Arnoux, D., 2001, p. 228 em referencia ao texto de Paul Claudel, “Ma soeur Camille” de 1951. 
274 Claudel, P. “Ma soeur Camille” in Oeuvres em prose, p.285  – apud  Morel, D., Ter um talento, ter um sintoma – 

as famílias criadoras. SP, Ed. Escuta, 1990, p. 70 
275 Morel, D.,1990, p.71 
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mesmo horror que empalidecia o rosto de Cassandra, o da Górgona, que minha irmã, 

no fim de sua vida consciente, viu refletido no escudo de Perseu” 

E num movimento de recriação, Paul transforma sua irmã, essa mulher 

assustadora e enclausurada, numa Virgem plena de Sabedoria: “A enclausurada saiu! 

Saiu de sua cela!...O que emerge, radioso ao Sol nascente276, não é mais uma louca, 

uma anciã aterrorizada e cínica, é nossa própria alma, sem nenhuma ruga ou mácula, é 

o modelo definitivo de todas as almas, é a Santa Virgem, é a Imaculada Conceição, é 

essa figura sublime que o Eterno colocou frente a Seus olhos, para Se encorajar a criar 

o mundo!”277 

 

 Reine-Marie Paris faz uma descrição que contempla alguns aspectos dos 

comentários que virão a seguir. “De uma arma efêmera destinada a visar o pescoço da 

Górgona, o escudo se torna o espelho suicida que devolve o olhar de homicídio nos 

olhos de Perseu”. Há nesta troca de olhares, jogos múltiplos de reflexos. Eis aqui 

Camille, sucessivamente decapitada, fascinante e fascinada: como o monstro de poder 

inteiramente contido no olhar mortífero, ou como Perseu que, pelo artifício do 

espelho, pode sustentar em um reflexo especular seus próprios desejos de morte.”278 

 

A análise da psicanalista Danielle Arnoux traz elementos interessantes para a 

reflexão proposta nesse ensaio. Portanto, me deterei um pouco mais em suas 

considerações. Ao descrever o olhar em “Perseu e a Medusa”, comenta que “não 

sabemos se Perseu vê a cabeça da Medusa ou o seu próprio rosto no espelho, a menos 

que a cabeça da Medusa venha a confundir-se com seus traços superpostos, 

confundidos. Que auto-retrato aparece então no espelho? O do herói 

                                                
276 referencia ao nome Perseu - sol nascente   
277 Morel, D., 1990, p.73 
278 La Chapelle, R.M e A., 1997, p.168-170  
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Perseu/Górgona? Uma imagem composta? E onde está a artista, que talvez tenha 

trabalhado diante do espelho?”279    

 A mesma pergunta que Freud se fez em seu estudo sobre Moises é retomada por 

Arnoux: “Quis Camille Claudel criar com Perseu ‘uma figura intemporal’ do 

decepador e seu caráter, ou bem representou o herói ‘num momento determinado de 

sua vida, num momento significativo de sua ação?”280 Ou seja, estaríamos diante de 

um “tipo humano”, um personagem, ou de “um drama”? O crítico Gustave Babin, 

comentando a respeito dessa obra, escreve: “se esta não é sem dúvida, uma obra 

completa em todos os pontos, é ao menos algo ante o qual não se pode evitar sentir 

uma simpatia mesclada com certa admiração”. Enfatiza o “momento do drama”, 

enquanto Henry Marcel, um outro crítico, aponta para o personagem e não para o 

drama. “A senhorita Claudel buscou, em seu Perseu vencedor da Medusa, o estilo 

condensado e nervoso da Grécia arcaica...” 281 

Seguindo ainda os comentários de Arnoux sobre os olhares da Medusa e de 

Perseu, chama a sua atenção o vazio deles, e descreve-os como “olhares que não vêem 

nada. Estão fascinados ou (des)possuídos. A Górgona se fascinou e se petrificou a si 

mesma [...] invadida pelo espanto ante a visão de sua imagem. Mas Perseu está mais 

vivo ou teria sido alcançado pela petrificação mortal ante a visão da imagem que lhe 

reflete seu escudo? Todas essas perguntas abordadas no registro metafórico ficam 

abertas a diversas suposições dado que uma mitologia pessoal aportou suas 

variantes.”282   

Assim, respondendo à indagação que fez inicialmente, Arnoux considera que se 

trata, com efeito, da apresentação de um degolamento realizado. “Mas o corpo de 

Medusa não tem nada de monstruoso, suas asas parecem as de um anjo da Anunciação 

                                                
279 Arnoux, D., 2001, p 229 
280 Ibid., p.224 
281 Id., Ibid. 
282 Id., Ibid. 
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como se vê nas pinturas do Renascimento”. Conclui que não se trata da representação 

de um drama. Para ela Persée et la Gorgone tem o valor de um símbolo. 

Articulando com a história de vida de Camille Claudel, Arnoux identifica que é 

justamente no momento em que as idéias persecutórias a ameaçam, que surge “Perseu 

e a Medusa”. Uma obra que tem a função de assegurar uma proteção que começa a 

faltar. “No momento em que Morhardt publica um artigo que corre o risco de atrair a 

inveja sobre a obra (de Camille), Perseu chega para desviar o ‘mal olhado’.”283 

 
 

Encontramos em outros textos de abordagem psicanalítica uma tentativa de 

explicar as obras de Camille Claudel a partir do vértice da relação materna e de seus 

conflitos. A temática da relação vida e obra tem aqui interessantes elementos com os 

quais refletir: é a vida que explica a obra? Ou é a obra que explica a vida? 

Denise Morel, em seu livro Ter um talento, ter um sintoma – as famílias criadoras284 

escreve: “a imaginação a devora! Ela se dilacera a esculpir volumes que ressuscitem a 

vida; ela se dá o espaço que a mãe lhe recusou, lutando com todas as forças para sair 

de sua condição de criança morta. É assim que Camille se entrega à escultura contra a 

vontade de sua mãe, mas enormemente encorajada por seu pai. Essa posição quase 

incestuosa será reeditada no encontro amoroso entre Camille e seu mestre Auguste 

Rodin”.   

Podemos encontrar também no texto de Outeiral, Paixão e criatividade – estudos 

psicanalíticos sobre Frida Khalo – Camille Claudel – Coco Chanel 285 uma análise baseada no 

conceito da ‘falha materna primária’, de Balint, articulando (ou “explicando”) através 

desta, a vida e a obra de Camille Claudel. 

                                                
283 Ibid., p. 248 
284 Morel, D., 1990, p.67 
285 Outeiral, J. e Moura, L., Paixão e criatividade – estudos psicanalíticos sobre Frida Khalo – Camille Claudel – 

Coco Chanel . RJ, Ed. Revinter, 2002 
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          Para Marie-Magdeleine Lessana286, a cabeça da Medusa tem os traços 

fisionômicos de Camille, horrorizada e horrorizante. Refere-se à foto de Camille 

posando ao lado do mármore de Perseu, onde se percebe uma semelhança nos perfis. 

“Camille captou esse instante triangular, imediatamente após a “armação”. Teria visto 

ali seu irmão Paul que, como Perseu, teria salvado a mulher-mãe decapitando a mulher 

perigosa? Medusa seria uma metáfora do sexo feminino, e o escudo polido teria sido 

uma metáfora da religião?” 

           Em Camille Claudel, criação e loucura, Wahba interpreta como “o feminino mal-

enraizado, o matriarcal terrível que não pôde ser incorporado ou atenuado, fixou seu 

poder esmagador pela psicose. O drama da loucura de Camille está representado em 

Perseu e a Medusa, onde duas forças ativadas patologicamente se confrontam em luta 

mortal: o feminino e o masculino, os opostos da psique atuando dinamismos 

inconscientes irreconciliáveis”.287 

  Ana Maria Lino Rocha, em seu texto Escolha da paixão – um processo de criação e 

construção do ser pensado à luz da psicanálise 288 ao comentar sobre a escultura “Perseu e a 

Medusa”, sugere que possamos inferir “um movimento de idealização de Camille para 

com Rodin no ato de entregar sua cabeça, seu pensamento a ele. Uma ação apaixonada 

de perda da razão e de si. Movimento extremo de entrega alienante. Rodin 

representava a promessa de um projeto identificatório de Camille. Será a finalidade da 

idealização uma tentativa de seduzir e dominar o outro? A impossibilidade de pensar 

por si própria enclausurou Camille na figura idealizada e pretensiosamente segura de 

Rodin. Um Rodin que, na fantasia de Camille, propagava a verdade, provocava a 

submissão e tornava-se registro da onipotência”. 

 

                                                
286 Lessana, M-M., 2000, p. 232 
287 Wahba,L.L.,1998, p. 122 
288 Rocha, A.M.M.L. Escolha da paixão – um processo de criação e construção do ser pensado à luz da psicanálise. 
Dissertação de mestrado em Psicologia Clinica – PUC/SP,1997, p.86 
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Uma outra via interpretativa é trazida por Brandão, sob o ponto de vista do 

mito. Analisa que “Perseu está completando o ‘mandala’, fechando o ‘uróboro’ com a 

separação-iniciação-retorno”. Além disso, destaca que a vitória sobre o monstro é a façanha 

que habilita o herói à realeza:“vencer o monstro é a condição para a conquista da 

princesa e com ela celebrar um hieròs gamos, porquanto, sendo a vitória sobre o 

monstro a comprovação do fecho iniciático, o casamento, o hieròs gamos simboliza a 

“maturidade” do herói”289 E afirma ainda, que do ponto de vista da psicologia 

analítica, “a luta contra o monstro e sua destruição, e bem assim a libertação da 

donzela e o casamento do herói com a mesma podem simbolizar a liberação da anima 

do aspecto “devorador” da imagem materna.”290   

 

  

 

 Muitos outros comentários poderiam ser aqui descritos, mas penso que essa 

“mescla” é suficiente para que se possa, num outro momento, retomá-los sob uma 

outra perspectiva. 

                                                
289 Brandão, J., 1988, p.86 
290 Ibid. 
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O momento de concluir 
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Caminhando – entre a Psicanálise e a Arte 

 

 

 Caminhar entre diferentes campos do saber é o que poderia ser descrito como 

um caminhar de maneira vigilantemente flutuante sobre um terreno invisivelmente 

acidentado. Um caminhar pelos encontros, ou pelas encruzilhadas, onde a 

multiplicidade de direções nos coloca numa inusitada situação. 

 Num primeiro momento, na tentativa de pensar as questões implicadas nessa 

caminhada, assim como pensar se é possível nomeá-la, me ocorreu a expressão 

“interface”. Uma interface entre os diferentes campos do saber, e, mais 

especificamente, entre a psicanálise e a arte: algo que abarcasse e revelasse seus 

possíveis entrelaçamentos, seus possíveis intercâmbios. 

  E, na trilha que já nos é familiar neste trajeto, fui buscar inicialmente a definição 

do conceito de interface. Segundo Houaiss, interface é “o elemento que proporciona 

uma ligação física ou lógica entre dois sistemas ou partes de um sistema que não 

poderiam ser conectados diretamente”. Com isso, poderíamos nos indagar: qual(is) 

seria(m) então, esse(s) elemento(s) que promove(m) a ligação quando os sistemas em 

questão são a psicanálise e a arte? Mas, seria(m) ele(s)  elemento(s) externo(s) à esses 

sistemas? Estaria(m) ele(s) já à nossa disposição ou se construiria(m) no ato do 

encontro? E mais ainda, de acordo com essa definição, poderíamos pensar que, uma 

vez encontrado esse(s) elemento(s), ele(s) seria(m) reiteradamente utilizado(s), como 

um referencial? Ou como um tradutor de um sistema para o outro? 

 Penso que essas indagações suscitadas por essa primeira aproximação ao conceito 

de interface nos remetem a algo que se coloca entre-sistemas e não inter-sistemas, e 

que pode ter um caráter estático na medida em que anuncia o encontro de uma 

suposta verdade. E, quando pensamos em um caminhar, obviamente estamos 

pensando em algo em movimento.  
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 Mas, seguindo ainda, com uma certa insistência, a busca de uma outra definição 

para o conceito de interface, encontro uma referência no livro de Renato Mezan, 

Interfaces da psicanálise, onde ele compara as interfaces a imagens que nos remetem à 

geometria e à informática: “na geometria, a razão humana descobriu seu poder de 

provar, o que serviu de modelo para a argumentação filosófica – mas também 

descobriu, ao estudar a proporção entre o lado e a diagonal do quadrado, que a 

irracionalidade habita o coração mesmo do que parece racional. Já a informática opera 

com um aparelho e com códigos, por meio dos quais signos, imagens e palavras se 

interpenetram constantemente. Que belas metáforas para a psicanálise! Também aqui, 

razão e desrazão convivem – na alma humana como no pensamento do analista, seja 

este clinico, seja teórico; também aqui, palavras e imagens se recobrem a todo 

momento, umas dando nascimento às outras, num processo de engendramento 

recíproco e de mútuo esclarecimento.” 291 

 Interface já não mais não como um elo que permite a união ou somatória dos 

conhecimentos trazidos pelos diferentes sistemas, mas como um espaço de 

convivências que podem construir um processo de mútuo engendramento entre eles.  

 Diante disso, a formulação da palavra interface oferecida por Houaiss,   anuncia 

uma delimitação de fronteiras em cada sistema, que não se inter-penetram - não 

dialogam -, ao passo que a noção de engendramento nos remeteria, por sua vez, ao 

dinâmico, à renovação e à possibilidade de relações constantes entre esses sistemas.  

Uma compreensão que se aproxima um pouco mais deste “entre” que é anunciado no 

título desse capítulo.  

 Será que poderíamos então, por uma licença poética, brincar um pouco com as 

palavras e falar em “entre-faces”? Um encontro entre as faces... entre as múltiplas 

faces... os múltiplos perfis...quem sabe, um “inter-perfis”, que se daria num espaço de 

multiplicidade e de infinitas combinações - se acompanharmos o conceito de  

                                                
291 Mezan, R. Interfaces da psicanálise. SP, Companhia das Letras, 2002, p.9 
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Merleau-Ponty sobre os múltiplos perfis de um objeto, seja pelo que é dado a ver, na 

sua condição visível, seja pelo que indica em direção a um  invisível.  

 Perfil não como limite, mas como uma possível visão que, de antemão, é sabida 

como parcial, pois o que se vê é uma face entre tantas outras que o objeto insinua ter.  

  Estaríamos assim diante de um processo original, um processo de criação, gerado 

a partir de um encontro. Um encontro realizado por diferentes pontos de vista... por 

diferentes trilhas seguidas a partir de uma encruzilhada...  

 Mas o ‘caminhar de maneira vigilantemente flutuante’ não é um simples 

caminhar. Exige uma abertura aos novos elos que se apresentam, aos aspectos 

inusitados que vão sendo construídos ao longo desse percurso. Uma postura de 

abertura que solicita uma constante vigilância. Particularmente, aquela que devemos ter 

para que não sejamos levados pela tendência que encontramos numa grande parte dos 

textos psicanalíticos que abordam a questão da estética. Vemos como nesses trabalhos, 

a obra de arte, além de ser tomada como objeto, é posta unicamente a serviço da 

confirmação das próprias teorias psicanalíticas. Como escreve Noemi M. Kon292 “a 

obra serve apenas como um pretexto. Muitos trabalhos provenientes desta área, 

acabam por construir o que poderíamos chamar de psicopatobiografias, ou seja, 

estudos em que a obra de arte é tomada como sintoma ou, no máximo, como tentativa 

reparatória frente a traumas infantis inconscientes de seu autor. Numa via reducionista 

como esta, [...] acaba-se por matar a arte em seu valor original de criação de 

conhecimento. Mata-se, também, neste mesmo gesto, a oportunidade de uma 

fertilização recíproca, ou seja, da leitura que a arte poderia fazer da própria 

psicanálise”.  

                                                
292 Kon,N.M. “O que me lê” – Conferência proferida no 12o. Congresso de Leituras do Brasil (COLE) da Associação 
de Leituras do Brasil (ALB) no 3o. Encontro sobre Literatura e Psicanálise, Campinas, UNICAMP, julho de 1999 - 
mimeo 
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Matar a arte em seu valor original de criação de conhecimento; uma criação que 

também é prerrogativa da psicanálise. Como pensar então, a relação entre sistemas que 

buscam, entre outras coisas, a criação de conhecimentos e de sentidos? Qual a 

“conversa” que poderiam ter? E, ao mesmo tempo, como manter a autonomia de cada 

um deles, sem que haja mútuas invasões?  Pois, isolados, nenhum desses sistemas 

chegaria a uma nova criação que ultrapassasse suas fronteiras e sim, se manteriam 

dentro de seus próprios limites. Nessa medida, como propõe Kon, se faz necessário 

buscar uma estratégia que contemple a possibilidade de extrair o máximo da 

potencialidade que cada um apresenta e ainda, num ato de “fertilização recíproca”, criar 

novas significações: significações estas que só se realizam através desse intercâmbio. 

Uma fertilização que rompe com a idéia de campos estanques e promove um diálogo, 

onde essas diferentes modalidades ou sistemas colaboram entre si. 

 Vemos aqui se esboçando algo que poderíamos nomear como um ‘diálogo 

inter-sistemas’. E encontramos em Pareyson, um defensor dessa postura. Numa 

exemplificação dessa defesa, ele nos revela sua posição no que tange à discussão sobre 

o campo em que se insere a estética: seria ela uma reflexão filosófica ou uma reflexão 

empírica? Afirma que “aqueles que consideram a estética uma filosofia, e sendo a 

filosofia uma ‘pura especulação’, pressupõem que o esteta não precise recorrer à 

experiência direta do crítico ou do artista.”293 E segue em seu raciocínio, reiterando 

que “o trabalho dos artistas, críticos, historiadores e teorizadores é essencial para o 

filósofo da arte, em primeiro lugar porque oferece ao estético o âmbito de experiência 

dentro do qual ele deve exercitar sua própria reflexão, o ponto de partida de sua 

meditação, o lugar onde pode testar a validade das suas teorias [...], em segundo lugar, 

porque aqueles centros conscientes de experiência estética, encontram-se nas melhores 

condições para dar um contributo ao pensamento estético, sendo o seu um 

testemunho direto e vivo.” Mas segue alertando que “a estética não pode deixar de ser 

                                                
293 Pareyson,L ,2001, p.3 
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filosofia. Do contrário, corre o risco de ficar reduzida à crítica, à poética ou à técnica. 

Ela é reflexão sobre a experiência estética, e não deve se confundir com ela.”294.   

Considerações fundamentais, pois apontam para sistemas que se diferenciam 

uns a partir dos outros, ganhando contornos próprios e que se nutrem uns dos outros; 

necessitam desse contato – assim como precisamos do ar para viver. É o que ocorre 

com a psicanálise, cuja construção teórica parte do encontro com o sujeito analítico, 

mas que se constitui como um corpo de conhecimento a partir das interrogações que 

esse encontro traz. Ou seja, a teoria não vive sem a clínica e vice-versa. 

Então, pensando sobre essa perspectiva, como se daria o diálogo entre a 

psicanálise e a arte? A psicanálise, ao se aproximar da arte poderia se oferecer como um 

corpo de conhecimentos para a reflexão da experiência estética – seja na experiência da 

criação seja na experiência da recepção?  Até aí, estamos considerando a psicanálise 

colaborando para o enriquecimento do campo estético. Mas, e a recíproca? De que 

maneira a psicanálise se enriqueceria com os aportes provindos do campo estético? No 

que o campo das artes, ao trazer novos gestos, novas cores, novas espacialidades, 

afetaria e enriqueceria o campo da psicanálise? Penso que essa dimensão de dupla-mão 

só pode se dar mediante uma posição de abertura que permita a constituição de um 

espaço de afetações mútuas para, a partir daí criar novas significações. Como veremos 

mais adiante, esse espaço se funda por meio da intermediação de significados, que 

brotam dentro do campo da transferência – transferência em seu sentido mais amplo e 

dinâmico.  

Portanto, pensar nessa fertilização recíproca entre a psicanálise e a arte, é 

também poder criar condições que possibilitem a construção de sentidos para a 

experiência estética da captura. De múltiplos sentidos... Mas, esse processo demanda 

uma análise mais minuciosa de algumas questões. Vamos acompanhar algumas delas, 

                                                
294 Pareyson,L., 2001, p. 4 
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para que mais adiante possamos esboçar alguns “perfis” dessa experiência singular de 

recepção estética. 

 

 

Limites ou fronteiras? 

Paul Ricoeur, em seu texto “A arte e a sistemática freudiana”295, ao refletir sobre 

a possibilidade da psicanálise se defrontar com outros pontos de vista, que muitas 

vezes se colocam em posições diametralmente opostas, nos convida a pensar sobre a 

questão dos limites. Segundo ele, não são limites fixos, e, sim, “móveis e 

indefinidamente ultrapassáveis.[...] O limite não é uma limitação exterior, mas uma 

função da validade interna de uma teoria”.296 E segue referindo-se ao limite da 

psicanálise por aquilo mesmo que a justifica “a saber, sua decisão de só reconhecer nos 

fenômenos da cultura o que recai sob uma economia do desejo e das resistências”297. 

Seria a partir dessa limitação que poderíamos entender a necessidade de se buscar 

outros referenciais para a compreensão de certos fenômenos, como o da constituição 

dos objetos culturais. Pois aquilo a que se chega a compreender através da psicanálise, 

não deveria ser tomado como um ponto final, o que se tornaria redutor, e, sim, como 

algo que atinge uma ‘borda’  e que continua convocando novos sentidos, sentidos 

estes que, muitas vezes, só podem ser dados pelo encontro criativo com outros 

referenciais. “Quando o discurso freudiano nos fala dos “múltiplos interesses da 

psicanálise”298, de suas diversas possibilidades de articulação com outras modalidades 

                                                
295 Ricoeur,P. “A arte e a sistemática freudiana” in “O conflito das interpretações: ensaios de hermenêutica”, RJ, 
Imago editora, 1978  
296 Ibid., p. 175 
297 Isso, se pensarmos na psicanálise apenas sob a vertente de conhecimento do psiquismo e não sob a vertente 
metodológica, ou seja, no que tange ao um modo de reflexão. Sobre esse aspecto, faremos uma referência mais 
adiante. 
298 Freud, S. “Multiple interes del psicoanalisis” (1913), Tomo II cap LXXV, p. 1851-1867. Interessante notar que 
nesse texto, sua ênfase sobre a relação da psicanálise com a estética, ainda insiste na direção proposta no artigo sobre 
o Chiste: “O artista busca, em primeiro lugar, sua própria liberação, e a consegue comunicando sua obra àqueles que 
sofrem a insatisfação dos mesmos desejos” [...]“A relação entre as impressões infantis e os destinos dos artistas e de 
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do saber – exigência que perpassa a obra de Freud em todos os seus momentos – o 

que rigorosamente se evidencia é a demanda da intertextualidade como uma questão 

crucial do discurso psicanalítico.”299   

A psicanálise não pretende explicar todos os fenômenos humanos e tampouco 

esgotar cada um dos fenômenos sobre os quais ela se debruça. Como aponta Ricoeur 

“a explicação pela libido leva-nos, não a um termo, mas a um limiar. O que a 

interpretação desvela não é algo real [...] O desejo ao qual ela remete também é um 

reenvio a seus “rebentos”, e uma indefinida simbolização dele mesmo”.  Esses 

rebentos, entre outros, seriam as produções culturais, que se dariam a ser 

compreendidas ou estudadas por diferentes disciplinas e métodos. Cada modalidade 

de saber construiria um – ou alguns – perfil(is) sobre essas produções, ainda que seja 

um perfil que não se esgota nele mesmo, especialmente se considerarmos que a obra é 

sempre mais do que aquilo que é dado a ver ou a compreender. Estaríamos, portanto, 

sempre diante de um recorte, de uma certa perspectiva.  

Haveria então, limites? Pontalis, em seu texto “Bordas ou confins?”300 considera 

que se por um lado, é possível definir limites e precisá-los cada vez mais – como um 

Estado que procede a constantes retificações das fronteiras – e por outro, é possível 

ficar perto desses limites, como um povo nômade, que nunca se instala 

definitivamente e que encontra seu espaço nos confins - “seu motivo de existir nessa 

vizinhança sem nome, com uma linha que ele mesmo, independentemente de qualquer 

mapa, está traçando”.301 Embora Pontalis reconheça que a psicanálise, principalmente 

na sua realidade institucional, funcione mais como esse modelo de Estado, lembra que 

Freud, em sua evolução teórica sempre viu no ‘obstáculo’ o motivo desencadeante de 

                                                                                                                                                        
suas obras, como reações a tais impulsos, constitui um dos objetos mais atrativos da investigação analítica”. (minha 
tradução) Veremos essa questão mais adiante, ao tratarmos dos textos estéticos de Freud. 
299 Birman, J., Ensaios de Teoria Psicanalítica - parte 1- metapsicologia, pulsão, linguagem, inconsciente e 

sexualidade. RJ, Jorge Zahar Editor, 1993, p.36 
300 Pontalis,J.,  Entre o sonho e a dor.  SP, Ed. Idéias e Letras, 2005 
301 Ibid., p.213 
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um progresso – uma proximidade e expansão das fronteiras, um olhar em direção aos 

confins.302 

Nessa perspectiva, a noção de “confins” – onde não há intenção de uma 

‘anexação’ de territórios - pode nos auxiliar nessas indagações a respeito das “entre-

faces” ou “inter-perfis”. É uma noção que remete a um estado de ‘abertura’, de 

receptividade e de arrojo. 

Mas nessa ampla discussão, algumas particularidades vão se impondo. Entre 

elas, uma questão que Mezan levanta em seu texto “A querela das interpretações”303: 

“a psicanálise tem ou não o direito de se pronunciar sobre fenômenos exteriores à 

situação analítica?” Traça-se aqui, de maneira transparente, a necessidade de tornar o 

mais visível possível, os intercâmbios entre esses campos, desenhando seus 

movimentos e identificando a reciprocidade de suas intervenções.  

Numa primeira e mais genérica aproximação, partindo da posição de que “tudo 

que é humano traz a marca do inconsciente”, Mezan afirma então, que “tudo que é 

humano seria da alçada da psicanálise”. Assim como, ao caminharmos com Freud, 

somos levados a concordar que o conteúdo manifesto de qualquer ato humano, em 

qualquer plano, é sempre o resultado - mais ou menos distante - de um acordo entre 

tendências opostas, de desejos e de defesas, e que este acordo exige deformações tais 

que impossibilita a identificação direta dos desejos, permitindo, a partir daí, que eles se 

expressem. Assim, nada nos impede de considerar que toda a produção cultural, de 

uma maneira ou de outra, “bebe” dessa fonte. Mas, ficar limitado a essa generalização 

é perder a singularidade: é ‘matar’ a produção cultural – e, porque não, matar a 

singularidade do sujeito. Além disso, é importante considerarmos o caráter da 

psicanálise, que não se reduz a um método terapêutico, pois além de construir uma 

                                                
302 Pontalis,J-B. 2005,p. 225  “é chamativo ver os analistas contemporâneos mais sensíveis ao questionamento 
clínico tentarem transformar essas bordas em confins para, a partir deles e não mais de um centro garantido, pensar 
sua experiência como um todo”      
303 Mezan, R. “A querela das interpretações” in A vingança da Esfinge- ensaios de psicanálise. SP, Ed. Brasiliense, 
1988, p.61 
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teoria do funcionamento psíquico, se faz presente também como um modo de 

reflexão – o pensar psicanalítico.  

Na busca de sair dessa generalização, dessa ‘planaridade’304, é necessário 

identificar uma ligação inerente a ambos – psiquismo e cultura.  “A transformação da 

psique em psique humana equivale à sua transformação numa psique marcada pela 

cultura. Disso resulta que a cultura não se opõe à psique individual como o fora ao 

dentro, mas que ela lhe é simultaneamente interior e exterior: interior porque é aquilo 

mediante o qual o indivíduo se constitui como indivíduo, e exterior porque não 

depende apenas dele e continua a subsistir após sua morte física.”305 Em Psicologia das 

massas e análise do eu (1920-1921), Freud abre seu ensaio alertando que “na vida anímica 

individual aparece sempre integrado “o outro”, como modelo, objeto, auxiliar ou 

adversário, e dessa maneira, a psicologia individual é, ao mesmo tempo e desde o 

princípio, uma psicologia social, num sentido amplo, porém plenamente 

justificado”.306 Portanto, nessa dimensão, onde a investigação psicanalítica sobre os 

fenômenos sociais é considerada como parte integrante da própria psicanálise, a 

expressão “psicanálise aplicada”, utilizada por vários autores, merece ser revista.307   

Apesar dessas considerações, ainda continua pouco clara a maneira como essa 

investigação psicanalítica da cultura pode se efetivar, sem que haja reducionismos. 

Se olharmos, então, para o caráter das criações culturais – a literatura, as artes 

plásticas, a música ou mesmo a religião – podemos nos indagar se elas são passíveis ou 

não de uma interpretação psicanalítica, ou se este tipo de interpretação, enquanto 

intenção de revelar a dimensão inconsciente destas criações, se afastam dos seus 

sentidos singulares. Pois, “ali onde os especialistas vêem a ação de fatores históricos 

                                                
304 utilizo esse termo como contraponto à tridimensionalidade de um objeto, além de suas texturas e relevos 
305 Mezan,R., 1988, p.62 
306 Freud, S. “Psicologia das Massas e análise do eu” (1920-1921[1921]) Tomo III cap CXIII, p.2564 . Nesse texto, 
Freud comenta que “a psicologia coletiva [...] abarca um número incalculável de problemas [...] e que só um número 
restrito das questões que a mesma entranha, interessam à investigação psicanalítica das profundidades da alma 
humana”.  
307 ver mais adiante neste ensaio “da ‘psicanálise aplicada’ à ‘psicanálise implicada’ ”  
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ou estéticos, o psicanalista procura a fantasia de desejo e as defesas que, ocultando-a, a 

exprimem de maneira dissimulada”.308  E no final, o que seria  interpretar uma criação 

cultural?309  

Mas, o que se vê é que, ao se analisar uma obra de arte através de mecanismos 

tão gerais como a deformação, a busca da satisfação do desejo, ou mesmo sob a ótica 

do complexo edipiano, acaba-se por generalizar as análises – e as obras - e se distanciar 

da singularidade daquela obra específica. E continua sendo difícil na análise de obras 

de arte, bem como na experiência da recepção, entre outros aspectos, encontrar qual é 

o elemento que tornou essa obra destacada de outras cujas especificidades são 

semelhantes. Um aspecto que tem um importante papel na compreensão da 

experiência da captura. 

E, além disso, tantas outras críticas não faltariam à essa invasão de territórios e 

descaracterização do objeto cultural, como aponta Mezan: “os especialistas declaram-

se freqüentemente estarrecidos com a leviandade com que, inúmeras vezes, os 

analistas atravessam as complexidades de determinada manifestação cultural para 

reencontrar, ao cabo de poucos passos, a sinonímia universal dos desejos 

inconscientes”. E cita como um exemplo dessa polêmica, a análise das tragédias 

gregas. Seguindo uma definição de Vernant, “a tragédia é um fenômeno singular que 

obedece a certas leis gerais – as leis que governam as complexas relações entre um 

artefato cultural e a sociedade na qual ele é criado”310 – e nada mais aberrante do que 

projetar sobre ela a interpretação psicanalítica, que desconhece o contexto cultural e 

vai diretamente ao encontro do que já pressupunha: que a tragédia é mais uma 

deformação [...] do conteúdo edipiano universal”. 311 

                                                
308 Mezan, R.,1988, p. 64 
309 ver mais adiante nesse ensaio sobre a questão da “leitura de uma obra de arte”. 
310 Ver essa questão também no capítulo sobre a “contextualização da obra de arte”.  
311 Mezan,R , 1988, p.66 



 

      161 
  
 
 

Citando Vernant312 “É preciso, portanto, que examinemos o valor dessa chave 

universal edipiana, cujo segredo o psicanalista detém e que lhe permitiria decifrar sem 

outra preparação todas as obras humanas. Esta chave abre as portas do universo 

espiritual dos gregos? Ou falsifica suas fechaduras?” 

Ainda numa direção crítica, Fuller comenta que, nas disputas entre os 

psicanalistas e os estetas na primeira metade do século XX, sua preferência sempre 

recaia sobre os estetas. Pois nos escritos dos analistas sobre a arte, era muito comum 

encontrar uma relação banalizada entre os símbolos do conteúdo manifesto e as 

tentativas de explicá-los como “simples sublimação de impulsos libidinosos 

instintivos”313.    

Roger Fry, por exemplo, voltava-se contra os psicanalistas considerando que:“... 

em certas pessoas, as relações puramente formais de certa espécie despertam emoções 

especialmente profundas...”.Com isso Fry insiste na idéia que o que dá o prazer 

estético não é o conteúdo literal, narrativo ou “temático” da pintura, mas, a sua 

estruturação formal em termos de espaço pictorial (pelo menos na pintura). Com isso, 

se posicionava em total desacordo com Freud, que considerava a apreciação da forma 

artística (que ele nunca apreciara nem conseguia entender) “como uma espécie de 

engodo ou, como ele dizia, um “prazer preliminar” destinado a abrir o apetite do 

espectador para o “real” significado, que ele situava no conteúdo manifesto e no seu 

simbolismo”314.   

Dorfles, em sua crítica à psicanálise - ainda que reconheça a colaboração dela na 

elucidação de muitas situações de criatividade - considera que esta inverteu muitas 

vezes os termos, sem reparar que, “obcecada por análogas reservas ‘moralistas’, 

considerou, por exemplo, a identificação da divindade na obra de arte através de uma 

simbologia sexual como se ela fosse uma maneira de iludir a censura.” Alerta para o 
                                                
312 Vernant, J-P. “Édipo sem complexo”, em Mito e tragédia na Grécia antiga.  SP, Duas Cidades, 1977   
313 Fuller,P., 1983, p.217 
314 Ibid.,  Alerta Fuller, que não se pode esquecer que a base das teorias de Roger Fry estão nas pinturas do pós-
impressionismo “onde a dissolução da forma e do conteúdo é pronunciada”. 
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fato de que um conceito - como o de “sublimação” - quando é aplicado a antigas 

simbologias místico-iniciáticas, implica numa questão: aquilo que hoje consideramos 

como símbolo de conteúdo sexual era, com toda a probabilidade, “uma verdadeira 

representação tangível de uma realidade fenomenológica, ao mesmo tempo religiosa 

(mágica, iniciática) e sexual, e que hoje perdeu sua aplicação prática. Trata-se de 

identificar essa simbologia sexual com a divindade, simbologia esta que não tinha 

necessidade nenhuma de ser removida pelos homens de então”. 315 

Portanto, o fato de serem sistemas que participam – cada um a seu modo - da 

constituição de um novo espaço, a pergunta que enfim se coloca para a psicanálise não 

é mais sobre o “direito de”, mas sobre o “como” ela pode se pronunciar sobre 

fenômenos exteriores ao dispositivo analítico. 

Voltando assim aos “inter-perfis”, e se considerarmos que pode ocorrer aí um 

intercâmbio sem uma oposição de um dentro e um fora316, onde a própria constituição 

desses campos se interpõem, sem domínio de um sobre o outro, vamos dando 

densidade – e complexidade – ao caminhar em suas trilhas.  

 Mas a questão continua palpitando: Como articular as diferentes dimensões do 

fenômeno estudado?  Como caminhar pelos “inter-perfis”? Até onde as diversas áreas 

de conhecimento têm uma “abertura” que lhes permitam ser afetadas por outras áreas 

para que, a partir daí, se construa algo novo, inusitado, e por que não, inesperado; num 

novo campo – num campo que não seria exclusividade de nenhuma das partes, mas 

que seria construído pelos seus intercâmbios?   

Mas, paradoxalmente, não seria a preocupação de “criar um novo campo” um 

retorno da idéia insistente de delimitar fronteiras? De não suportar que o caminho se 

abra? De simplesmente deixar-se ser afetado e se abrir para os confins? De criar novos 

horizontes? 

                                                
315 Dorfles,G. , 1989, p.100 
316 tal como a fita de Moebius 
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Há que suportar um momento que é o da dispersão para, aos poucos, poder se 

construir alguma forma317 – uma forma que não esteja dada pelas teorias (tanto 

estéticas quanto psicanalíticas), mas sim, por uma construção entre elas. Uma forma 

cujas fronteiras, sempre móveis, se construam através das sobre-determinações de seus 

parceiros, de seus “multi-perfis”. 

 

A trilha de Freud em seus textos sobre a arte – uma possível leitura 

Quem sabe, para construir essa “forma” acima referida, poderíamos 

iniciar/continuar aqui percorrendo as idéias fundadoras da Psicanálise, considerando 

que, na origem dessas questões, Freud é o nosso grande inspirador.  Vejamos algumas 

de suas obras, mais especificamente, aquelas que se referem à estética, aos artistas e 

suas obras de arte.  

Encontrei dois autores, Paul Ricoeur e Monique Schneider, que refazem a trilha 

de Freud por esse tema, mostrando suas idéias, suas leituras, seus atravessamentos e, 

finalmente, sua proposição mais original. Penso que é com base nesse percurso que 

podemos compreender a passagem de uma hermenêutica fechada – cercada em seus 

limites – para uma hermenêutica aberta, voltada para os confins. 

Ricouer318 inicia seu texto assinalando a aplicação, por Freud, do ponto de vista 

tópico-econômico às obras de arte, e o quanto isso serviu a vários propósitos. Entre 

eles, a defesa de suas teses e a acessibilidade da psicanálise ao grande público não 

cientifico. Além disso, considera fragmentária a interpretação psicanalítica, dado que 

esta é fundamentalmente analógica, na medida em que não dispõe do método de 

associação livre e tampouco se situa num campo da relação dual. Trata-se de uma 

‘análise’ que não pode ser comparada à uma análise terapêutica. Freud concebeu seus 

ensaios à moda de uma certa “reconstituição arqueológica, esboçando, a partir de um 

detalhe arquitetural, todo o monumento, à maneira de um contexto provável”.  
                                                
317 cf conceitua Pareyson 
318 Ricoeur, P.,1978, p. 168 
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Seguimos o texto de Ricoeur, cuja síntese aporta aspectos interessantes sobre o 

conjunto dessas obras freudianas. “Considerados como peças isoladas, cada um desses 

ensaios é bem circunscrito. O chiste (1905) é uma brilhante, porém prudente, 

generalização ao cômico e ao humor, das leis do trabalho do sonho e da satisfação 

fictícia. A interpretação da Gradiva de Jensen (1906 [1907]) não pretende fornecer uma 

teoria geral do romance, mas recortar a teoria do sonho e da neurose pelos sonhos 

fictícios que um romancista ignorante da psicanálise empresta a seu herói, e pela cura 

quase analítica para a qual ele o conduz. O Moisés de Miguel Ângelo (1913 [1914]) é 

tratado como uma obra singular, sem que seja proposta nenhuma teoria de conjunto 

do gênio ou da criação. Quanto ao Leonardo da Vinci, (1910) não ultrapassa, apesar das 

aparências, o modesto título: uma lembrança de infância de Leonardo da Vinci. [...] Em tudo 

isso, é a analogia estrutural de trabalho a trabalho, de trabalho de sonho a trabalho de 

arte, e, se ouso dizer, de destino a destino, de destino de pulsão a destinação de 

artista”319. 

Para prosseguir nessa análise, Ricoeur retoma o texto de Freud, de 1907 - “O 

poeta e os sonhos diurnos” (1907 [1908])320,  onde ele afirma que “toda criança, ao brincar, 

se conduz como um poeta, criando um mundo próprio, ou mais exatamente, situando 

as coisas de seu mundo em uma nova ordem, mais prazerosa para ela.”321   Embora 

distinguindo muito bem a realidade do mundo e seu jogo, a criança satura o jogo com 

uma carga afetiva e ‘apóia’ sua imaginação em objetos do mundo real. Esse apoio é o 

que distinguiria o “brincar” infantil do “fantasiar”.  “Assim, a criança que deixou de 

brincar, em lugar de jogar, fantasia.”322 Cria o que chamamos de devaneio ou sonho 

diurno, que não deixam de ser uma continuidade da atividade de brincar.  Estaríamos, 

portanto, naquilo que se qualificaria como o onírico em sua forma geral, pois quando 

Freud aproxima os dois pólos – sonho e poesia, ele nos remete à questão do destino 
                                                
319 Ricoeur,P., 1978, p.168 
320 Freud, S. “El poeta e los sueños diurnos” (1907[1908])  tomo II cap XXXV. 
321 Ibid., p.1343 
322 Ibid., p. 1344 
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das pulsões insatisfeitas. E, no texto A interpretação dos sonhos (1898-9 [1900]), Freud 

concluirá que todo sonho é uma tentativa de realização de um desejo. 

Portanto, nessa seqüência analógica, a fantasia ou o devaneio como realização 

de um desejo, como “a retificação da realidade que insatisfaz ao homem” é, por sua 

vez, o mesmo que a criação poética. Ricoeur nos adverte para que não se simplifique 

essa equação, tendo em vista os acréscimos que outros textos de Freud foram 

trazendo à essa questão da realização do desejo. Em Mais além do princípio do prazer 

(1919-1920 [1920]), Freud anuncia a possibilidade de dispor, no jogo, de um domínio 

da ausência. Um domínio de uma natureza diferente da ‘satisfação alucinatória do 

desejo’. Uma outra forma de criação. E, ainda no texto do Poeta e os sonhos diurnos, 

Freud vai considerar a propriedade do desejo, de utilizar um acontecimento do 

presente para projetar, conforme um modelo do passado, uma imagem do futuro. 

Uma propriedade além de tudo, criativa; e a criação como um prazer.   

E Ricoeur conclui que “essa concepção global do prazer estético como 

detonador de descargas profundas constitui a mais audaciosa intuição de toda a 

estética psicanalítica. Essa conexão entre técnica e hedonística pode servir de fio 

condutor nas pesquisas mais penetrantes de Freud e sua escola”.  

Freud, em seu texto O chiste e sua relação com o inconsciente (1905), estuda o efeito 

de prazer sancionado pela descarga do riso.  Descobre no chiste o essencial do 

trabalho do sonho: condensação, deslocamento, representação pelo contrário, etc. em 

sua vertente lingüística.    

Dessa maneira, um fio condutor se constrói entre a técnica da obra de arte e a 

produção de um efeito de prazer. Seguindo esse modelo de interpretação dado pelo 

Chiste, Ricoeur propõe agrupar os ensaios estéticos de Freud da seguinte maneira: o 

texto de Moisés se manteria mais próximo a esse modelo, enquanto que o texto de 

Leonardo se afastaria do mesmo. No Moisés, a interpretação da obra é feita à maneira da 

interpretação do sonho, a partir do detalhe. “Ao invés de procurar explicar, no plano 
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da mais vasta generalidade, a natureza da satisfação engendrada pela obra de arte – 

tarefa nas quais perderam-se inúmeros psicanalistas, - é pelo atalho de uma obra 

singular e das significações criadas por essa obra que a análise tenta resolver o enigma 

geral da estética”323. 

Para Ricoeur, o texto de Leonardo é o exemplo de uma “má psicanálise da arte”, 

já que seu foco é um foco biográfico e não estético.  Além disso, “o que torna suspeita 

essa análise – segundo os critérios que extraímos do Chiste – é que Freud parece ir 

muito além das analogias estruturais [...] avançando até a temática pulsional que a obra 

recobre e vela. Não é essa pretensão que alimenta a má psicanálise, a dos mortos, a 

dos escritores e dos artistas?”324 

Em contrapartida, Moises de Miguel Ângelo sai dos limites de uma simples 

psicanálise aplicada. Não se limita a verificar o método analítico, mas aponta para um 

tipo de sobredeterminação [...] deixa entender que a análise não fecha a explicação, 

mas abre-a a toda uma espessura de sentido.325 [...] Sua sobredeterminação diz respeito 

a Moisés, ao papa defunto, a Miguel Ângelo – e talvez ao próprio Freud em sua 

relação ambígua com Moisés... Abre-se um comentário sem fim que, longe de reduzir 

o enigma, multiplica-o. Já não é confessar que a psicanálise da arte é interminável por 

essência?” 326 

Até aqui, percebemos Freud caminhando numa vertente decodificadora da 

obra. Apenas Moises aponta em direção a uma abertura para outras formas 

interpretativas, como veremos mais adiante. 

 

                                                
323 veremos mais adiante como esse texto de Freud pode se configurar como um paradigma da leitura analítica e da 
contribuição da psicanálise ao campo das artes. 
324 Ricoeur,P.,1978, p. 172 
325 Nessa direção, ver “a leitura da obra de arte”  nesse ensaio. 
326 Ricoeur,P.,op. cit. p.171 
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 Monique Schneider, em “Freud, la realité et la résistance à l’imaginaire” 327,   

apresenta um outro olhar, uma outra leitura sobre o percurso dos trabalhos de Freud 

relativos a arte - interpretação que também nos auxiliará na reflexão sobre os diálogos 

entre psicanálise e arte. Diferentemente de Ricoeur, que segue a trilha dos textos 

estéticos de Freud, Schneider vai percorrer os textos onde Freud expressa a sua 

posição com relação aos artistas e a arte em geral. Mas também considera que Freud, 

em sua caminhada pelas artes, não construiu uma teoria geral da arte e, sim, 

apresentou diferentes conceituações – conceituações estas que acompanhavam sua 

própria ligação com as artes, uma ligação carregada de ambigüidades.  

Num passeio panorâmico, podemos acompanhar o percurso proposto por 

Schneider, que se inicia pelo artigo de Freud “Sobre a técnica psicanalítica”, onde se 

observa uma primeira oposição entre a psicanálise e a arte. Nesse texto, Freud afirma 

que a psicanálise procede pela via de levare, como a escultura, e a arte, pela via de porre, 

como a pintura. Esta mesma oposição é mantida em “Introdução à Psicanálise” (1916-

1917), onde Freud atribui à sugestão e ao trabalho artístico uma atitude ‘cosmética’, 

contrária à atitude ‘cirúrgica’ da psicanálise. Em seus dizeres, “ao psicanalista, não cabe 

introduzir um elemento novo, como o faz a sugestão; ao contrário, deve extirpar o 

elemento mórbido responsável pela idéias patogênicas”.   

Em “O mal-estar na civilização” (1930[1929]), Freud apresenta um aspecto 

narcótico da arte: “A ligeira narcose em que a arte nos mergulha é fugaz; simples recuo 

frente às duras necessidades da vida, ela não atinge um ponto tão profundo para nos 

fazer esquecer nossa miséria real”. Comenta Schneider: “a arte nos faz dormir, a 

psicanálise nos desperta; a arte nos acalenta, a verdade psicanalítica nos fere; ela 

consiste em tirar todas estas falsas aparências, estas compressas calmantes que a 

imaginação construiu para se defender de um contato por demais nu com o real”.328 

                                                
327 Schneider, M. “Freud, la realité et la résistance à l’imaginaire”, Topique, Paris, L’Épi, 1977   
328 Ibid., p.101 
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Freud, em seu texto “O Estranho”, escrevendo a respeito do artista, aponta 

como este “não apresenta apenas a função adocicada de consolação, mas ganha a 

tonalidade de mistificador, daquele que se imiscui no mundo real, com seu mundo 

imaginário, fazendo uma confusão insidiosa. Surge então um novo par de opostos: o 

artista mistificador e o analista, homem das luzes”329.   

Ainda em “Introdução à Psicanálise”, Freud descreve o percurso da fantasia como 

um processo de satisfação à margem do real e aponta a existência de “um caminho de 

regresso que conduz a fantasia à realidade: a arte”. O artista faria o mesmo que o 

neurótico, porém dissimulando suas fantasias. Comenta Schneider: “O jogo com o 

imaginário é ele mesmo um logro e a arte não é mais do que uma cascata de mentiras e 

hipocrisias: o artista nos engana recorrendo à fantasia para disfarçar sua insatisfação, 

“dissimulando” a “origem suspeita” de suas criações, parodiando a realidade, 

“mascarando a repressão” [...] O público crédulo se deixa enganar, sendo pego pela 

fascinação do imaginário”.330 

Mas Schneider aponta para uma atitude diferente assumida por Freud frente ao 

artista, quando se trata de encontros singulares, com artistas nomeados, que o 

psicanalista conhece em seu percurso: aqui ele encontra cúmplices, que à sua frente ou 

lhe seguindo, caminham na mesma exploração. Em “Delírios e sonhos na Gradiva de 

Jensen” (1907[1906]), “surge um abismo entre a imagem quase mítica do artista 

diabólico, mistificador, e aquela do romancista. [...] temos (aí) uma inversão de papéis: 

é a ciência oficial que recobre, asfixia e petrifica a realidade, fazendo pesar sobre ela, 

seu julgamento e diagnóstico. O artista, aqui o romancista, pode descarregar sua 

função repressiva conseguindo, assim, olhar os valores oficiais como máscaras”.331 A 

antítese inicial se inverte a favor do escritor, que passa a exercer uma função de 

desvelamento e de desmistificação. “O psicanalista”, escreve Freud, “usa a observação 

                                                
329 Kon,N.M.  Freud e seu duplo –reflexões entre psicanálise e arte . SP, Edusp, 1996, p.146 
330 Schneider,M., 1977, p.104-105   
331 Kon, N.M., op.cit., p.148 
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consciente de processos psíquicos de outros, a fim de poder decifrar e enunciar leis. O 

romancista concentra suas atenções sobre o inconsciente de sua alma, escuta todas as 

suas virtualidades e lhe dá expressão artística, no lugar de reprimi-las pela crítica 

consciente”.332 

Se Freud tomasse essa posição de maneira mais definitiva, teríamos aí uma 

transformação de sua visão do imaginário: “o imaginário não seria mais refúgio ou 

entorpecimento frente a uma realidade cruel; a arte percorreria um caminho que 

conduziria a uma lucidez que nada tem a invejar a lucidez psicanalítica”.333 

Mas numa nova reviravolta, Freud retorna às suas posições iniciais e rompe essa 

relação de cumplicidade estabelecida com o romancista. Segundo Schneider “tudo se 

passa, como se não existisse uma via de comunicação, dentro da reflexão freudiana 

sobre a arte, entre suas posições globais sobre a essência da arte ou da imaginação, e 

os encontros singulares onde se trava uma cumplicidade furtiva”.334  

Porém, ao considerar esse duplo movimento - de cumplicidade e repulsa em 

relação ao artista – Schneider sugere que se possa “pesar a decepção de Freud ao 

encontrar o artista já instalado sobre posições que acreditava ter, ele próprio, 

descoberto; não somente instalado, mas mais aflitivamente ainda, legitimamente 

instalado e a serviço da verdade.[...] Freud descobre, não uma terra virgem, mas um 

território já semeado. Podemos pensar que este encontro com o artista provoca em 

Freud, uma reação mitigada, uma rendição, mas não sem decepção”.335 

Em “Leonardo da Vinci” (1910), Freud encontra um homem, que como ele, se 

deixa seduzir pelo desejo de conhecimento. Para Schneider,“a imagem de Leonardo da 

Vinci constitui, precisamente, uma figura intermediária entre aquela do artista mítico, 

que encarna o poder de seduzir, e a figura do psicanalista, que sacrifica tudo por sua 

paixão pela verdade. Freud pode, então, encontrar em Leonardo da Vinci sua própria 
                                                
332 Kon, N.M., 1996, p.148 
333 Ibid., p.149 
334 Schneider,M., 1977, p.111   
335 Id.,Ibid. 
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paixão sacrificial pela verdade e um apelo que emana da esfera da sedução imaginária. 

A figura de Leonardo da Vinci se oferece como um duplo menos humilhante e mais 

familiar, levando Freud a abandonar um pouco sua atitude defensiva e belicosa frente 

à fascinação estética”.336 

Green337, nessa mesma perspectiva, considera que esse encontro Freud-

Leonardo exige que se ultrapasse o conteúdo manifesto, a saber, o tema da lembrança 

de infância narrada pelo pintor e sua “análise” pelo psicanalista. E que se possa 

compreendê-lo sob a ótica de uma identificação.  

Mas, retomando o raciocínio de Schneider, é no texto “O Moisés de Michelangelo” 

(1913[1927]) que Freud utiliza o trabalho psicanalítico como um olhar crítico e 

racionalista frente à fascinação exercida pela obra de arte338: “Mas as obras de arte 

causam em mim”, relata Freud, “uma impressão forte, em particular as obras literárias 

e as escultóricas, mais raramente as pictóricas. Sou levado assim, nessas ocasiões 

favoráveis, a contemplar longamente algumas daquelas obras que me causaram uma 

profunda impressão, tentando   compreendê-las à minha maneira, ou seja, para 

compreender o que nelas  produzem tal efeito. Quando não posso fazer assim, por 

exemplo, na música, sou quase incapaz de obter prazer. Uma disposição racionalista, 

ou talvez analítica, luta em mim contra a emoção quando não posso saber porque sou 

assim afetado, nem o que é que me pega. Esse fato me fez atento a uma questão 

paradoxal: são justamente as obras de arte mais grandiosas e imponentes que 

permanecem obscuras frente a nosso entendimento. Nós a admiramos, nos sentimos 

subjugadas por elas, mas não sabemos dizer o que elas representam ”.339 

 Vemos assim que Freud, identificado com a experiência de Leonardo da Vinci 

pôde abandonar, pelo menos em parte, sua resistência frente à fascinação  que 

                                                
336 Schneider, M., 1977, p.114   
337 Green, A., 1992, p. 74 
338 apesar de ser um trabalho de auto-análise referido ao impacto da obra sobre sua subjetividade.  
339 Freud, S., (1913 [1914]), p.1876 (minha tradução) 
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emanam das criações imaginárias, cujo domínio não se faz possível. E pode, assim, 

passar a pensar na relação obra e espectador. 

Conclui Schneider: "E por um estranho efeito de espelho, Freud não pôde se 

interessar pelo efeito produzido pelo artista sem apresentar, da mesma maneira, uma 

das dimensões do trabalho psicanalítico; como se a reflexão sobre o imaginário 

estético servisse a Freud como um álibi, que lhe permitiria projetar sobre a pessoa do 

artista um dos poderes detidos pelo psicanalista, poder que se acha, de alguma forma, 

desconhecido, ou considerado como puramente instrumental”. Segue considerando 

que essa visão de Freud sobre a obra de arte como sendo uma produção fantasmática 

comparável a todas as outras, se daria, então, “como uma defesa contra um dos 

poderes da arte: reenviar ao psicanalista uma visão recusada dele mesmo. Ao olhar a 

obra de arte como um material psicanalítico privilegiado, como um objeto, ele se 

protegeria deste olhar”. Porém na análise sobre Leonardo da Vinci, ocorre uma 

inversão no sentido do olhar: “é à iluminação da obra por ela mesma à qual Freud se 

deixa finalmente conduzir, e é numa posição de contemplação, fascinado por um olhar 

que recusa “fechar os olhos”340, que Freud descobre, em espelho, esta força do 

imaginário que lhe restitui uma das dimensões - dimensão insistente e renegada - de si 

mesmo”.341 

Portanto, estamos diante de duas posições assumidas por Freud: aquela que 

busca ‘traduzir’ algo que já está contido no objeto, e que, numa posição de assepsia, de 

neutralidade, o mantém como algo externo ao observador; ou então, a posição 

‘implicada’, onde a interpretação se dá no ato mesmo do encontro entre o objeto e o 

sujeito; implicados na esfera da transferência. 

                                                
340 referência ao sonho de Freud na noite anterior aos funerais de seu pai – neste sonho, ele via um cartaz com um 
aviso impresso: ‘Pede-se fechar os olhos’ ‘Pede-se fechar um olho’ . Segundo Freud, uma das versões é ‘piscar para’ 
ou ‘fazer vista grossa’ –  ‘que sejamos indulgentes com as debilidades dos demais’ in Freud, S.,  “La Interpretacion 
de los sueños 1898-9 [1900] p.539-540. 
341 Schneider,M., 1977, p.122   
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 Freud insistiu, com mais veemência, nessa posição “cientificista”. A outra 

posição, ou seja, a possibilidade de se aproximar do artista, de se identificar com ele ou 

com sua obra, significaria “relaxar as armas, permitir-se ser também sedutor-seduzido, 

aquele que adentra territórios da ilusão e do prazer, retirando destes, sua aura de 

factício. A busca da verdade transforma-se, então, em sua própria criação”. 342  E não 

seria essa vertente, uma vertente fertilizadora e criativa da psicanálise? 

O que podemos acompanhar é que esse encontro de Freud com o imaginário 

não produz exatamente uma mudança de rumo e sim, cria um movimento de “dupla 

navegação”, segundo Schneider, “que leva às vezes, em direção ao imaginário e, às 

vezes, em direção a uma realidade incansavelmente postulada”.343  

 É a partir dessa “herança”, que o olhar sobre uma obra de arte pode remeter a 

leituras de distintas vertentes, isto é, podemos ler uma obra de arte à maneira de um 

deciframento, ou seja, um “escavamento” em busca do já existente e 

contido/enterrado na obra, ou ler à maneira de um trabalho, um ato de criação a partir 

do encontro e do efeito que essa obra produz no espectador. 

 

Sigamos nessa questão sobre as formas de se ler uma obra de arte, para 

podermos tecer algumas considerações sobre a interpretação. 

 

 

“ler” uma obra de arte – a questão da interpretação 

 

A morte da interpretação é acreditar que há signos, signos que existem primeiramente, originalmente, 
realmente, como marcas coerentes, pertinentes e sistemáticas. A vida da interpretação, pelo contrário, é 

acreditar que só há interpretações.344 

                                                
342 Kon,N.M., 1996, p. 176 
343 Schneider, M., 1977, p. 79 
344 Foucault, M. - Nietzsche, Freud e Marx – in Arqueologia das Ciências e História dos Sistemas de Pensamento – 
col. Ditos e Escritos vol II, RJ, Ed. Forense Universitária, 2005, p.50 
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A constituição do espaço “inter-perfis” aqui proposto demanda o exame de 

alguns conceitos e como cada um deles se articula dentro de suas próprias estruturas. 

Um dos conceitos que se colocam como prioritários na perspectiva desse trabalho - 

diz respeito à idéia de “leitura” e do “significado do ato de ler” que subjaz a cada uma 

delas. Essas idéias se entrelaçam, e nos direcionam, inevitavelmente, à questão da 

interpretação. 

Uma das formas de se pensar a leitura de uma obra é, como já citamos,  

considerá-la como uma operação de “deciframento”. Essa visão que considera ‘ler 

como um ato de deciframento’ contém a suposição de que a obra tem um sentido 

intrínseco que será revelado pela leitura caso o espectador/leitor tenha instrumentos 

adequados. Ou seja, o sentido intrínseco, original, e a intenção profunda do autor 

seriam “recuperados” por uma “leitura adequada”. Dentro dessa perspectiva, então, “é 

perfeitamente indiferente”, segundo Mezan345, “que os ‘elementos constitutivos’ sejam 

as fantasias edipianas, e as ‘regras de construção’ os mecanismos dos processos 

primários e secundários mediados pelas defesas do autor, ou que os ‘elementos 

constitutivos’ sejam os ritos, os mitos e o presente da polis[...]. O que tanto o 

deciframento histórico quanto o deciframento psicanalítico têm em comum é a ‘ilusão 

da transparência’ e a supressão da leitura enquanto tal: transparência da obra, enfim 

legível em suas determinações essenciais, e supressão da leitura, porque esta é 

imaginada como atividade neutra e asséptica que não deixaria traços no resultado 

final.” 

Numa outra perspectiva - onde não se considera como deciframento – a leitura 

da obra é concebida como um “trabalho”, ou seja, “negação determinada do dado 

imediato e construção de um novo objeto, que mantém com a ‘matéria prima’ relações 

                                                
345 Mezan,R., 1988, p.68 
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muito complexas”. Partindo dessa concepção poderíamos considerar que a história de 

uma obra seria a história das leituras sucessivas que ela suscitou e que continua 

suscitando, e que as diferentes interpretações ou leituras da obra não se posicionam 

hierarquicamente, nem são equivalentes entre si porque todas seriam não só relativas e 

datadas, como também puramente projetivas e singulares. 

Portanto, pensar a leitura de uma obra como trabalho implica “pensar a história 

da obra como seus efeitos e como retorno desses efeitos sobre ela mesma, na tríplice 

dimensão da história da obra, da história das leituras e da história do intérprete.”346. 

Aqui, as diferentes modalidades do saber cumprem um importante papel: tanto a 

História, quanto a Filosofia e a Psicanálise, entre outras, participam da construção 

“tridimensional” dessa leitura. A variedade  de leituras que se faz de uma mesma obra 

pode ser entendida pela diversidade de perguntas que lhe são demandadas, perguntas 

que podem ser relevantes num sistema de referências e irrelevantes noutro.  Além 

disso, como nos lembra Frayze-Pereira, “as noções que a filosofia contemporânea e as 

ciências humanas introduziram na cultura, como as noções de estrutura, genealogia, 

iconologia, por exemplo, permitem a aproximação a certos fenômenos históricos de 

longa duração, como as mentalidades, que expressam num nível mais profundo, as 

maneiras de ser encetada por determinada formação histórica.”347, o que nos traz 

novas e importantes ferramentas para esse trabalhar.  

Nesse contexto de intercâmbio de conhecimento, há que se buscar a 

especificidade da interpretação psicanalítica. Os psicanalistas contemporâneos mais 

sensíveis ao questionamento clínico, consideram que a interpretação não é psicanalítica 

enquanto se limita a aplicar um corpo já constituído de doutrinas sobre um objeto348. 

Mas, ela passa a ter um valor psicanalítico se resultar do encontro de dois 

                                                
346 Mezan, R., 1988, p.71 
347 Frayze-Pereira, J.A. “Estética, Psicanálise implicada e critica de arte” in Revista Brasileira de Psicanálise vol 34 

n.2 , SP, 2004, p. 448 
348 um objeto visto numa posição supostamente inerte e constituído, como por exemplo, quando se parte da hipótese 
– ou premissa - de que qualquer obra humana é deformação e elaboração do complexo de Édipo. 
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inconscientes em presença. Como reitera Mezan, “a interpretação jamais será 

psicanalítica se não obedecer ao princípio fundamental do método freudiano, que é o 

da interpretação do singular pelo singular nas condições definidas – porém não 

preenchidas a priori – pelos parâmetros reguladores da teoria349. A interpretação é 

psicanalítica porque reproduz a ‘maneira de pensar’ inventada por Freud. E essa 

maneira de pensar se define pela percepção dos efeitos do inconsciente tanto no 

objeto a analisar quanto na atividade do analista, o que faz da interpretação não apenas 

reconstrução do sentido, mas, sobretudo, construção dele.”.350  

Mas isso não basta para pensarmos o impacto desse encontro do sujeito com o 

objeto. Há que se propor a uma abertura ao acaso e ao novo, num olhar que não 

separa o sujeito do objeto, num pensar ao infinito.    

Serge Viderman, em “Prima ricordatione della mia infantia”351, ao comentar o 

estudo de Freud sobre Leonardo da Vinci, faz uma defesa deste trabalho não 

exatamente na perspectiva da estética, mas sim, na reflexão sobre a questão da 

interpretação - sob essa ótica de criação, de trabalho. Cito um trecho que me pareceu 

muito elucidativo. “Para nós, os dados da percepção dos “nada reais”352 não remetem 

a uma figura intemporal inscrita no céu inteligível da história do sujeito como forma 

platônica incorruptível da qual todas as outras seriam apenas os decalques conformes; 

os mesmos elementos, porém, serão remanejados, recompostos e reorganizados no 

espaço analítico onde não nos limitamos a repetir formas, mas a fazê-las com uma 

existência que é, também , um começo. Ler o passado inconsciente do sujeito não é só 

decifrar as sedimentações depositadas pela memória353, recompor a ordenação 

rompida dos traços históricos para nela ler significações oblíquas que bastará recolocar 

                                                
349 Aqui penso que devemos ser cuidadosos e não supor que se trata de uma partida do zero, do nada; não é pura 
intuição, mas sim, uma leitura que se sustenta por alguns parâmetros teóricos, como por exemplo, a afirmação do 
inconsciente. 
350 Mezan, R., 1988, p.69 
351 Viderman,S.  “Prima ricordatione della mia infantia” in  A construção do espaço analítico, SP, Ed. Escuta, 1990 
352 referência à impossibilidade de percepção da realidade como um dado de verdade objetiva. 
353 memória aqui no sentido de traços mnêmicos. 
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na vertical para que coincidam com uma verdade que não cessa nunca de ser ela 

mesma; é trabalhar em dobro: do lado do analista, pela interpretação; do lado do 

analisado, pela interpretação da interpretação para fazer surgir, no processo da cura e 

no espaço que o especifica, verdades que não estavam em nenhuma outra parte antes de serem 

descobertas na situação analítica por meio do trabalho que as constitui.354 E conclui seu artigo 

considerando que “pouco importa o que Leonardo tenha visto (sonho ou recordação); 

pouco importa o que Leonardo tenha dito (abutre ou milhafre) – o que importa é que o 

analista, sem submetimento à realidade, ajusta e reúne esses materiais para construir 

um todo coerente que não reproduz uma fantasia pré-existente no inconsciente do 

sujeito, mas fá-la existir ao dizê-la.”355   

E, certamente, no encontro do espectador com a obra de arte, por não estarem 

em presença dois inconscientes, mas sim apenas a do intérprete-espectador, 

reconheceremos que a interpretação diz respeito antes de tudo ao próprio 

intérprete/espectador, atravessado pela impressão que a obra lhe causou.  

Portanto, a dinâmica da psicanálise que se volta para a estética, não é muito 

diferente do que acontece no âmbito da clinica psicanalítica, pois, assim como cabe à 

escuta do psicanalista permitir o livre curso das associações do analisando e a 

construção conjunta de significados singulares, seria próprio da psicanálise trabalhar 

com a manifestação e interpretação singular que o espectador, em sua relação com a 

obra constrói. Nesse sentido, penso que é com esta vertente específica do trabalho 

inventado por Freud - de se deixar surpreender, de não buscar onipotentemente “dar 

conta” de todas as significações e que estas não estão, a priori, presentes no objeto - 

que os psicanalistas podem seguir fazendo psicanálise – não importa em que âmbito. É 

dessa forma que podem pretender aproximações a uma obra cuja expressão é sempre, 

do lado do receptor, uma “tarefa infinita” – conforme conceitua Merleau-Ponty em 

                                                
354 O grifo é meu 
355 Viderman,S., 1990, p. 151-152 
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seu artigo “A dúvida de Cézanne”356. E que, certamente, participa da história da obra 

na medida em que a envolve em novas redes de leituras e significações. 

 Portanto, se podemos, nessa vertente especifica, dizer que a psicanálise, 

“porque é leitura, é trabalho e não deciframento, é instauração de sentido e não mera 

revelação dele, é negação singular e dolorosa e não marcha triunfal rumo a uma 

transparência enganadora”357, podemos dizer também, que a leitura de uma obra de 

arte está balizada por esses mesmos parâmetros. 

  Então, como a psicanálise se posicionaria em relação às artes? Não será a partir 

do momento que ela deixa de se propor a desvendar a obra, “aplicando” um corpo de 

conhecimento instituído, e passa a se “implicar” com a obra, é que ela pode ser uma 

verdadeira parceira na criação de significações? 

Mas, ao retomarmos “o dilema de Freud ante a figura da arte e do artista, toma 

corpo uma questão epistemológica mais ampla da psicanálise, o que permite que 

possamos explicitar os impasses metafísicos ainda presentes em nossa área. Freud, 

como vimos, prefere o explorador ao artista. E nós? Somos exploradores ou 

criadores? A psicanálise de hoje herda esse dilema.”358 

 

 

 da “Psicanálise aplicada” para a “Psicanálise implicada” 

O ensaio de Freud sobre Leonardo da Vinci, texto este que fundou a 

“psicanálise aplicada à arte”, é o primeiro no qual pensamos quando se trata de refletir 

sobre a relação entre a psicanálise e a arte. Mas, como já vimos, Paul Ricoeur ao 

analisar os textos estéticos de Freud, qualifica o texto de Leonardo da Vinci como uma 

“má psicanálise” da arte, pois além de biográfica, está voltada para uma lembrança 

infantil – uma lembrança onde o “sujeito que lembra” está ausente. “Nesse ensaio, a 

                                                
356 Merleau-Ponty, M. , 1975 
357 Mezan,R., 1988, p. 72 
358 Kon,N.M., 1996, p. 182-183 
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arte é evocada, na verdade, como fonte de interpelações que fazem avançar não o 

conhecimento que se poderia ter dela, mas da própria teoria psicanalítica.”359 

Estaríamos diante de uma ‘psicanálise selvagem’, ou seja, uma psicanálise que se coloca 

como uma grade interpretativa e reducionista, pretendendo dar legibilidade à obra ou 

ao seu autor, assim como (ou, principalmente) validar suas próprias teses. No 

momento em que Freud escreveu esse texto, em 1910, o narcisismo já estava presente 

como uma questão360. Leonardo vem como uma exemplificação ou comprovação 

desse conceito, que ainda estava sendo gestado.  

Frayze-Pereira entende que a psicanálise compatível com a arte não seria a 

‘psicanálise aplicada’, e sim a ‘psicanálise implicada’, ou seja, “derivada das artes ou 

engastada nelas,[...] pois a psicanálise não é uma rede de representações abstratas, aptas 

a atribuir sentido ao sensível.”361 E segue considerando que a experiência estética é, 

nesse sentido - da dinâmica da presença e da ausência do sensível - vizinha da 

experiência psicanalítica: “uma silenciosa abertura ao que não é nós e que em nós se faz dizer.”362 

Um fazer que se dá no próprio ato da feitura, sendo invenção de valores originais, 

criação de uma nova realidade363. Assim, da mesma forma que o artista traz ao mundo 

um novo objeto, que jamais fora visto - um objeto resultante do seu fazer - o pensar 

estético pressupõe um contato com esse campo de passagem entre o não-ser artístico 

e a forma perceptível, bem como o pensar psicanalítico implica em transitar entre o 

não-dito e o dizível. Podemos considerar que a psicanálise, assim como a estética, 

“fenomenologicamente orientadas, deparam-se com o delicado problema da 

manifestação de um dizer sempre fugidio, sempre aquém de uma plena realização.”364 

                                                
359 Frayze-Pereira,J.A , 2004, p.445 
360 o texto Introdução ao narcisismo é de 1914 
361 Frayze-Pereira,J.A. op.cit p. 445 
362 Frayze-Pereira, J.A. Inquietudes: arte e psicanálise. SP, Tese de Livre-Docência, IPUSP, 2000 in Frayze-
Pereira,J.A, op.cit.p.445 
363 Como já citamos anteriormente, sobre o conceito de formatividade que Pareyson propõe. Ele chama a atenção ao 
fato de que a atitude artística consiste propriamente no ‘formar’, isto é, “exatamente num executar, produzir e 
realizar, que é, ao mesmo tempo, inventar, figurar, descobrir” Pareyson,L., 2001, p. 32 
364 Frayze-Pereira, J.A, op.cit p.446 
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Nessa direção, uma interessante observação é feita por Ernst Gombrich, em seu 

artigo “As teorias estéticas de Freud”365, onde observa como a análise de Freud sobre 

“o chiste desemboca num terreno que ele mesmo considera como escapando ao 

domínio da competência da psicanálise, aquele dos dons do artista e das técnicas de 

sua arte”366. Além disso, acrescenta uma característica do chiste:  qualquer tentativa de 

traduzi-lo está fadada ao fracasso. “O chiste interdita qualquer distinção entre a forma 

e o conteúdo”.367 Para Freud, a “redução” da piada – a transcrição do mesmo 

pensamento em outras palavras – elimina o efeito de surpresa e de graça; portanto, 

“ele deve estar relacionado com a forma daquele pensamento, isto é, provém do 

Witzarbeit  (modo de trabalho do chiste).”368 

Freud, ao considerar que a construção da obra de arte se faz através de 

mecanismos semelhantes à criação de um chiste, e que a eficácia está ligada à forma do 

pensamento, confirma a condição de ambos – obra de arte e chiste - onde não é 

possível uma interpretação que tente separar seus elementos: o que “diz” uma obra de 

arte jamais poderá ser completamente dito através da palavra. 

 A crítica de Gombrich leva-nos, conforme destaca Kon, a repensar o lugar do 

psicanalista, “que não pode mais se permitir habitar aquele antigo espaço de demiurgo, 

que pretende tudo explicar e que, por meio de suas interpretações, descobre o sentido 

oculto contido, desde sempre, na fala, na obra. Algo permanece enquanto forma e é 

nela mesma que reside sua verdade; o sentido não pode ser reduzido ao conteúdo. 

Não somente o que “diz” a obra de arte jamais poderá ser expresso por palavras, mas 

também o que é “dito” em sonhos, em sintomas, não poderá ser falado.[...] A obra não 

se dá por inteiro ... infinitas formações de sentido a criam e, concomitantemente, 

derivam dela, perpassam-na. [...] E é na relação com a obra que se instaura essa 

multiplicidade de sentidos. O que hoje nos aparece enquanto sentido não estava lá sem 
                                                
365 Gombrich,E. “As teorias estéticas de Sigmund Freud” in Revista Percurso, SP, 1995 ano VIII -  no. 15 
366 Ibid.,  p.12 
367 Ibid., p.13  
368 Mezan,R. 2005, p. 17   
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a nossa presença [...] A própria noção de inconsciente é transformada: ele não é 

sentido ocultado, é uma forma de criação de sentidos. O sentido ou os sentidos não 

estão presentes enquanto essência da obra, do sintoma, do sonho... mas se permitem 

presentes, se apresentam, são criados, construídos em uma relação.”369 

E conclui: “torna-se, assim, necessário romper, sem temor, a dicotomia 

sujeito/objeto, consciência/mundo, forma/conteúdo, com a qual norteamos nossa 

reflexão, para que possamos suportar o espaço paradoxal da ilusão, da criação 

primária, sem que, com isso, nos percamos no devaneio. [...] Com essa postura da 

psicanálise, torna-se impossível para o psicanalista, manter-se em um lugar de 

hermeneuta que interpreta, desde fora, os homens e suas obras, aplicando ao universo 

suas ferramentas conceituais. Possuímos, agora, uma compreensão que nos permite 

abandonar os ‘temores’ freudianos diante do imaginário; é hora de nos deixarmos 

fertilizar pela potência criadora explicitada em determinadas atividades artísticas.”370  

Portanto, não só entre a psicanálise e a arte, mas qualquer diálogo entre 

modalidades do saber que pretendam a construção de uma intertextualidade, só é dado 

a partir de uma posição epistemológica comum com relação ao conhecimento e à 

relação sujeito/objeto. 

 

 Trabalhar no/com o imaginário na busca dessa fertilização é uma tarefa infinita. 

Muitos recortes são possíveis. No decorrer das pesquisas feitas até aqui, por várias 

vezes, me vi reenviada a duas fortes questões: o olhar e a paixão. Elementos estes que, 

a meu ver, além de brotarem do meu imaginário, estão presentes tanto na atividade de 

criação artística, quanto na de recepção estética, e sem dúvida, na psicanálise – ou seja, 

elementos que operam na relação sujeito/objeto. 

 

                                                
369 Kon,N.M., 1996, p.205-206 
370 Ibid., p.207 
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Também foi, a partir do meu ‘olhar’ para a obra “Perseu e a Medusa”, que uma 

‘paixão’ foi despertada e, que, a necessidade de compreender essa captura, me levou a 

produzir este ensaio. 
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Algumas reflexões sobre “o olhar” 

 

 

      

 

 

                             

 

 

“O olhar deseja sempre mais do que o que lhe é dado a ver”371 

 

 

 

 O que é o olhar? E o ato de olhar?  Um ato de entrelaçamento entre o dentro e 

o fora, onde o sujeito, ao olhar, busca compor uma percepção de si e do mundo à sua 

volta. É “dirigir os olhos para alguém, para algo ou para si; ver-se mutuamente; mirar(-

se), contemplar(-se), fitar(-se).”372 

 

 

 Olhar uma obra de arte, olhar um outro, ser olhado, desviar o olhar, “fechar os 

olhos”, “fechar um olho”, encontro com o “duplo”, ser petrificado pelo olhar, escutar 

“uma luz em meus ouvidos”373, olhar de encantamento e de fascínio374 ... 

 Enfim, é o olhar circulando como um “significante”.  

                                                
371 Novaes, A. “De olhos vendados” in O Olhar. SP, Companhia das Letras, 1988 
372 Houaiss, A, 2002 
373 Titulo da trilogia de Canetti, E. Uma luz em meu ouvido – História de uma vida.  SP, Companhia das Letras, 2000 
374  “Fascinus é a palavra romana que significa o falo”  Quignard, P., 2000, p.43 apud Arnoux,D., 2001, p.239 
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Significante em várias esferas: seja na criação da obra de arte, na recepção 

estética, na leitura crítica de arte, na história da arte, na teoria estética ou na obra 

teórica e na clinica psicanalítica, entre outras. 

 

 

Uma leitura filosófica – entre outras 

O olhar sempre foi um tema no qual, ao longo da história, os filósofos se 

debruçaram. Marilena Chauí, em seu texto “Janela da alma, espelho do mundo”375 nos 

mostra esse percurso, onde desde o inicio, a filosofia cindiu a crença na simultaneidade 

da atividade e da passividade da visão. E, além disso, insistiu na cisão entre o olhar e o 

mundo e entre os olhos (do corpo) e o olho (do espírito).  

O filósofo Merleau-Ponty dedicou uma parte do seu pensamento ao enigma do 

olhar, e, segundo Chauí, “é a cisão entre o olhar e a visão correta-corrigida pelo 

pensamento, que Merleau-Ponty desentranha em O Olho e o Espírito.” Nas palavras do 

filósofo, “o mundo percebido só se mantém através de reflexos, sombras, níveis, 

horizontes entre as coisas, e que nada são, mas que, ao contrário, apenas delimitam os 

campos de variação possível na mesma coisa e no mesmo mundo”376.  

  Para Merleau-Ponty, a realidade sensível jamais pode conduzir a um saber, dado 

que as coisas sensíveis são ao mesmo tempo múltiplas nelas mesmas.  Elas são 

configurações abertas que se oferecem ao olhar por perfis e sob o modo do 

inacabamento, pois nunca nossos olhos poderão ver de uma só vez todas as suas 

faces. “O invisível não é um negativo positivo que dublaria a positividade do visível, 

mas aquilo pelo que o visível é visível, seu avesso e estofo, uma de suas dimensões, 

uma ausência que conta no mundo. [...] O invisível “é o forro que atapeta o 

visível”.”377      

                                                
375 Chauí, M. “Janela da alma, espelho do mundo” in Novaes, A. [et al.] O olhar.  SP , Companhia das Letras, 1988 

  
376 Merleau-Ponty,M. “Olho e o Espírito” in Coleção Os Pensadores Abril Cultural, SP, 1975, p.85   
377 Chauí, M., op.cit.,  p.58 
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Quando Merleau-Ponty abre o texto O Olho e o espírito com a frase: “a ciência 

manipula as coisas e renuncia a habitá-las”378, afirma que só a experiência sensível, 

“fundamento de direito” para todas as construções do conhecimento, pode revelar a 

cegueira da consciência.  Uma cegueira que carrega uma grande ilusão: porque, a 

consciência, separada do sensível, passa a ser propriedade da idéia, e a partir daí “ela se 

tomará a si própria como causa primeira, e evocará seu poder sobre o corpo”.  Como 

afirma Novaes, essa cisão coloca uma questão jamais resolvida pelo idealismo ou pelo 

empirismo: como passar do sensível ao pensado e do pensado ao sensível, sem que 

haja domínio de um sobre outro? “Quando Merleau-Ponty escreve “somos o mundo 

que pensa, o mundo que está no âmago da nossa carne”; ou ainda, citando Cézanne, 

“eu sou a consciência da paisagem que se pensa em mim”, estava propondo uma 

mudança radical na forma de pensar. Convidava a tomar o corpo como fundamento.  

Uma nota de O visível e o invisível completa o seu pensamento: “não temos idéia de um 

espírito que não estivesse de par com um corpo, que não se estabelecesse sobre esse 

solo”.379  

Assim, estamos diante de um campo, engendrado pelo “tecido conjuntivo dos 

horizontes exteriores e interiores”. Novaes considera que “é neste campo, no intervalo 

dos sentidos, em contraposição ao positivismo da consciência, que, segundo Merleau-

Ponty, podemos descobrir que “ver é, por princípio, ver mais do que o que se vê, é 

aceder a um ser latente. O invisível é o relevo e a profundidade do visível” e que ‘a 

filosofia que desvela este quiasma do visível e do invisível é inteiramente contrária a 

um pensamento de sobrevôo. Ela mergulha no sensível, no tempo e na História em 

direção às suas junturas’ ”.380   

                                                
378 Merleau-Ponty, M., 1975,  p. 85 
379 Novaes,A. 1988, p.13 
380 Merleau-Ponty,M. op.cit., p 86  “O pensamento de ciência – pensamento de sobrevôo, pensamento do objeto em 
geral – deveria “colocar-se num “há” prévio, no lugar, no solo do mundo sensível e do mundo lavrado tais como são 
em nossa vida, para nosso corpo,”[...] não o corpo como uma máquina de informação, “mas esse corpo atual que 
digo meu, a sentinela que se posta silenciosamente sob minhas palavras e sob meus atos.”   
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Pensar num “tecido conjuntivo” é, de uma certa forma, buscar desfazer a 

distinção clássica entre sujeito e objeto, carne e espírito. É não substituir o ver pelo 

‘pensamento de ver’, transformando-o em seu objeto. “Assim, em A prosa do mundo, 

Merleau-Ponty descreve a relação carnal do sujeito e do objeto através de uma imagem 

muito forte: ‘Enquanto adere ao meu corpo como a túnica de Nessus381, o mundo não 

é somente para mim, mas para tudo aquilo que, nele, faz sinal para ela’.” 382 

Nas palavras de Merleau-Ponty, “o sentir que se sente, o ver que se vê, não o 

pensamento de se ver ou de sentir, mas visão, sentir, experiência muda de um sentido 

mudo... A carne do mundo não é sentir-se como minha carne – é sensível e não 

sentiente. Chamo-a, não obstante, carne para dizer que ela é pregnância de 

possíveis.”383  

 

Sérgio Cardoso, em seu texto “O Olhar Viajante (do etnólogo)”384 faz uma 

distinção entre o ver e o olhar, como se formassem campos de diferentes significação. 

Para ele, o “ver” remeteria a uma certa passividade do vidente; “um olho dócil, quase 

desatento, que parece deslizar sobre as coisas; e as espelha e registra, reflete e grava... 

como se renunciasse a sua própria espessura e profundidade para reduzir-se a essa 

membrana sensível em que o mundo imprime seus relevos.” Já com relação ao 

“olhar”, considera que este remete ao sujeito, à sua interioridade e à sua atividade. “Ele 

perscruta e investiga, indaga a partir e para além do visto, e parece originar-se sempre 

da necessidade de ‘ver de novo’ (ou ver o novo) [...] Como se irrompesse sempre da 

profundidade aquosa e misteriosa do olho para interrogar e iluminar as dobras da 

paisagem (mesmo quando ‘vago’ ou ‘ausente’ deixa ainda adivinhar essa atividade, o 

                                                
381 referente ao mito já citado no capítulo sobre a obra. 
382 Novaes, A. , 1988, p.14 
383 Id.,Ibid., Novaes comenta terem sido essas uma das últimas notas redigidas por Merleau-Ponty pouco antes de 
morrer. 
384 Cardoso, S.,  “O Olhar Viajante (do etnólogo)” in O Olhar. SP, Companhia das Letras, 1988, p.348 
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foco que rastreia uma paisagem interior) que, freqüentemente, parece representar um 

mero ponto de apoio de sua própria reflexão.”  

Mas, não seriam ambos, elementos do ato de olhar? O ato que é interno e 

externo ao mesmo tempo, que enquanto busca revelar se revela... 

   

 Uma leitura psicanalítica: a leitura freudiana 

Freud, em seu texto Conceito psicanalítico das perturbações psicopatogênicas da visão385 de 

1910, enuncia o conflito entre as pulsões do ego e as pulsões sexuais386. Ali, ele 

escreve: “as pulsões sexuais e as do ego têm à sua disposição os mesmos órgãos e 

sistemas orgânicos. O prazer sexual não se enlaça exclusivamente com a função dos 

genitais. A boca serve tanto para beijar quanto para comer ou para a expressão verbal; 

e os olhos não percebem apenas as modificações do mundo exterior importantes para 

a conservação da vida, mas também, aquelas qualidades dos objetos que se elevam à 

categoria de objetos de escolha erótica, ou seja “seus encantos”.[...] É muito difícil 

servir bem a dois senhores”.387 E continua afirmando que, quanto mais forte a relação 

desses órgãos de dupla função com um dos grupos pulsionais, mais fraca é a ligação 

com o outro grupo. Diante de um conflito entre as pulsões, o ego se vê obrigado a 

submeter à repressão a pulsão sexual parcial correspondente.  

No caso da visão, Freud descreve: “quando a pulsão sexual parcial que se serve 

da visão chega a provocar, com suas exigências, a defesa dos instintos do ego, dando 

lugar à repressão das representações nas quais se manifesta sua tendência, fica 

perturbada, de um modo geral, a relação dos órgãos visuais e da visão com o ego e 

com a consciência. [...] Mas, preferimos uma outra explicação: que a tendência sexual 

visual reprimida transfere a atividade à outra pulsão.”388  E descreve, acerca da gênese 

                                                
385 Freud, S., “Concepto  psicoanalítico de las perturbaciones psicopatogenas de la visión”(1910)  Tomo II cap LIII 
p.1631-1635 
386 É só mais tarde, em “Mais além do Principio do Prazer”, que Freud vai falar de pulsão de vida e pulsão de morte. 
387 Freud,S. , op.cit. p. 1633 
388 Ibid., p. 1634 
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das perturbações psicogênicas da visão, como se uma voz punitiva se voltasse ao 

sujeito: “Por ter desejado um mal uso dos teus olhos, utilizando-os para satisfazer a 

sua sexualidade, mereces perder a visão”389.  

Embora o próprio Freud reconheça que essa investigação carece ainda de 

muitos elementos, e, como sabemos, sua teoria das pulsões sofrerá novos 

desdobramentos mais adiante, ainda assim, do meu ponto de vista, a citação contida 

nesse artigo, tem o valor de reafirmar a relação estreita entre a psique e o corpo: entre 

o desejo, o prazer e a realidade.390  

No texto “A medusa e o telescópio ou Verggasse 19”391, Mezan - a propósito da 

exclusão do olhar que Freud introduz no dispositivo da análise - comenta sobre a 

múltipla determinação dos olhos. São eles que “percebem as circunstâncias exteriores 

que parecem confirmar crenças arcaicas ou que reativam complexos infantis; e eles 

mesmos podem ser arrancados, isto é, separados do corpo. Por isso são o símbolo por 

excelência do órgão castrável, o pênis.”392 A representação do olhar, portanto, é 

sobredeterminada – é uma encruzilhada,  para onde convergem fantasias inconscientes 

tanto de caráter sexual quanto de caráter agressivo393. “Um dos aspectos dessa 

sobredeterminação reside precisamente no recobrimento da dimensão angustiante do 

olhar/ser olhado por uma perspectiva reasseguradora, na qual o ato de ver está a 

serviço de um controle e de uma discriminação. São vários níveis que se cruzam 

incessantemente: ver é observar, ver é satisfazer a curiosidade e assim correr o risco da 

retaliação paterna, ver é produzir sonhos; ser visto é ser confortado no narcisismo de 

                                                
389 Freud, S.,  1910, p.1634 
390Além disso, como curiosidade, Mezan cita que esse texto foi escrito para comemorar o jubileu do oculista e 
professor Leopold Konigstein, amigo pessoal de Freud, e que em 1885 operou, juntamente com Freud e outro 
medico chamado Koller, o famoso glaucoma unilateral de Jakob. O anestésico utilizado foi uma solução de cocaína, 
produto com o qual Freud se ocupara há pouco, e sobre cujas propriedades anestésicas – descobertas por Koller – 
Freud fala na Autobiografia. 
391 Mezan, R. “A medusa e o telescópio ou Verggasse 19” in Adauto Novaes [et al.] O olhar. SP, Companhia das 
Letras, 1988, pp 445-477 
392 Ibid., p.467 
393 nessa direção, ver Freud, em seu texto “As pulsões e seus destinos”, onde menciona uma associação entre a 
pulsão visual e a violência sexual. 
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quem conseguiu desmentir a profecia do pai, mas também é ser capturado num campo 

de fascínio do qual só se pode escapar fugindo apavorado; ver é ter de suportar a visão 

do sexo mutilado e sangrento, do olho vazado, da garganta abissal.”394   

 

Mas, modificando um pouco a direção do nosso olhar – ainda dentro de um 

referencial psicanalítico - é interessante acompanhar como o “olhar” está presente na 

obra de Freud sob várias perspectivas – vários perfis. Embora seja uma referência que 

atravessa sua obra em vários momentos, ou quem sabe, na maior parte de sua obra, 

cito aqui apenas aquelas já referidas nesse trabalho: no encontro com Moisés de 

Michelangelo - quão difícil para Freud sustentar seu “olhar” para Moisés e suportar o 

“olhar” de Moisés em sua direção; em muitos de seus sonhos, entre eles, o citado 

“Pede-se fechar os olhos”395; e na própria questão do dispositivo analítico do divã. 

Freud afirmava que lhe era insuportável “ser olhado” durante tantas horas do dia – e 

insistia no conselho de deitar o paciente num divã. “Essa disposição tem um sentido 

histórico: é o resíduo do tratamento hipnótico, a partir do qual se desenvolveu a 

psicanálise. Mas ela merece ser conservada por diversos motivos.[...] Não suporto ser 

fitado por outrem durante oito (ou mais) horas por dia. Como ao escutar abandono-

me, eu mesmo, ao curso de meus pensamentos inconscientes, não quero que minha 

expressão dê ao paciente material para interpretações ou o influencie no que tem a 

dizer.[...] Uma medida que tem o propósito – e o atinge – de impedir a mistura 

imperceptível da transferência com as associações do paciente, e de isolar a transferência, 

deixando-a aparecer a seu tempo como resistência nitidamente circunscrita”.396 

 “A exuberância visual da consultas de Charcot vai dar assim lugar a ‘outra 

cena’, e o órgão dionisíaco do psicanalista já não será o olho. A exigência de dizer em 
                                                
394 Mezan, R., !998, p.453  
395 citado anteriormente .  É interessante ver outros autores que “trabalham” os sentidos desse sonho, entre eles, 
Monique Schneider e Conrad Stein.  
396 Freud,S. “La iniciación del tratamiento” (1913) Tomo II cap LX, p.1668 (os grifos são meus). Isso nos faz pensar 
nessa “assepsia” também como uma maneira de manter a idealização e a onipotência do lugar do analista – não como 
suposto saber, mas como o próprio detentor do saber. Um lugar que não permite ser atravessado pela castração. 
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vez de mostrar abre o registro da escuta e da interpretação verbal, isto é, o registro da 

psicanálise.” A questão que se coloca é se com isso, o olhar, de fato, fica excluído da 

análise; ou se ele se posiciona em outras “cenas”. Ao acompanharmos todo o trabalho 

de Freud na Interpretação dos Sonhos, e o quanto este se baseia na construção de imagens, 

a segunda hipótese nos parece mais plausível. 

Monique Schneider faz uma leitura da Interpretação dos Sonhos,397 rastreando todas 

as referências ao olho e ao olhar. Dessa forma, ela abre uma outra rede de 

significações que dizem respeito ao feminino e às angústias mais primitivas, em 

oposição às ansiedades ditas neuróticas, que gravitam em torno do Édipo e da 

castração.  

Não pretendo seguir nessa análise, que apesar de muito interessante, nos 

demandaria um “desvio/passeio” maior ainda do que este que estou propondo nesse 

capítulo.  

Mas, ao acompanhar, na obra psicanalítica, a presença do “olhar” enquanto 

“significante”, em sua multiplicidade de sentidos, poderíamos considerá-lo como um 

elemento que vai muito além do simples “ato de olhar”; um elemento cujo 

“continuum” passa desde as questões apontadas por esses autores acima citados – e 

por outras, certamente – até chegar a metáforas significativas; metáforas referentes à 

questão do conhecimento e da relação sujeito/objeto. Na Interpretação dos Sonhos, por 

exemplo, Freud toma como paradigma para o modelo do aparelho psíquico, o 

telescópio – um instrumento ótico - que, além de ser útil para visualizar algo à 

distância, tem um complexo sistema de lentes, espacialmente organizadas, que 

permitem diferentes perspectivas, diferentes pontos de vista, diferentes espacialidades. 

Diferentes apresentações do “visível”. Estamos aí, diante de um registro “visual”; um 

registro que vai acompanhar Freud em suas construções teóricas. 

 

                                                
397 Schneider,M.  Père, ne vois-tu pás... Paris, Gallimard, 1985  apud Mezan,R., 1988 
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 A escuta analítica, não seria também, uma das metáforas possíveis do olhar?  

 

 

Algumas interpretações sobre o “olhar” no mito Perseu e a Medusa –  

um pequeno  diálogo entre a psicanálise e a estética  

 

Freud, em seu artigo “Cabeça de Medusa”398 faz uma  interpretação clara e 

concisa: “tudo nesta história remete à castração, a começar pela própria imagem da 

cabeça cortada”. E introduz uma interpretação curiosa ao falar das estátuas de pedra: 

elas representam não só a cegueira e a morte, mas, sobretudo, a rigidez do pênis em 

ereção, isto é, “constituem uma esplendida formação de compromisso pelo qual o 

poder castrador do olhar de Medusa é simultaneamente afirmado e negado.   

Uma outra passagem dessa afirmação e negação simultâneas, refere-se às 

serpentes na cabeleira da Medusa. Símbolo fálico que, num dado momento, perde sua 

força e eficácia; encontram-se aí as oposições fálico-castrado encerradas num mesmo 

objeto. “É notável que, apesar de serem horríveis em si mesmas, essas serpentes 

contribuem para mitigar o horror, pois substituem o pênis, cuja ausência é 

precisamente a causa desse horror.”399 

Citando Freud, “o terror à Medusa é um terror à castração relacionado com a 

visão de algo. (…) Várias análises nos familiarizaram com as circunstâncias nas quais 

isto ocorre: quando o menino, que até então resistiu a acreditar na ameaça de 

castração, vê os genitais femininos...”400  

Essas interpretações não são mais do que a reiteração das teorias de Freud,   

que se revelam como um exemplo de interpretação em sua vertente “decifradora”. 

 

                                                
398 Freud, S  “Cabeça de Medusa” (1922 [1940]) Tomo III cap CXXIII 
399 Ibid., p. 2697 
400 Id.,Ibid. 
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Sob o ponto de vista da estética, o helenista Vernant, ao direcionar seu “olhar” 

para o mito de Perseu, faz algumas análises bastante interessantes sobre a questão do 

olhar.  

Ele nos chama a atenção para o papel central que na seqüência dos episódios do 

mito, o olho, o olhar e a reciprocidade de ver e ser visto acabam por ocupar: na 

seqüência das três Gréias, com seu dente e olho únicos que passam uma à outra para 

que o trio nunca se veja surpreendido sem defesa, sem dente para comer, sem olho 

para observar. “o dente único é ao mesmo tempo o dos monstros devoradores e o das 

velhas desdentadas; o olho único, o de seres de olhar sempre vigilante, mas que podem 

tornar-se cegos por alguma dissimulação mais ousada.”401 Seguindo o mito, vamos 

reencontrar a questão do olhar na kunéè, instrumento mágico de invisibilidade; no 

detalhe do desvio do olhar de Perseu no momento em que mata Medusa, olhando 

prudentemente para o outro lado enquanto corta o pescoço do monstro. 

Uma observação que destaca “o olho único”, como um olho que não pertence a 

ninguém – um “olho do mundo”, um olho que “passeia”, mas que também “devora”. 

Uma metáfora para contrapor à idéia de uma visão estática, única e suposta como 

verdadeira, uma metáfora estranhamente familiar. 

  

Ainda sobre o olhar petrificador da Medusa – Freud não suporta ser fitado... 

seria o medo da petrificação? 

 

Seguindo no diálogo “entre-faces”, uma vertente interpretativa sobre a questão 

do olhar, em particular, do olhar petrificador é trazido por Brandão402. “Quem olha 

para a cabeça da Medusa se petrifica. Não seria porque ela reflete a imagem de uma 

culpabilidade pessoal? O reconhecimento da falta, porém, baseado num justo 

                                                
401 Vernant, J-P., 1988, p.100  
402 Brandão,J. , 1988, vol I,  p.239  
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conhecimento de si mesmo, pode se perverter em exasperação doentia, em consciência 

escrupulosa e paralisante. [...] Medusa simboliza a imagem deformada, que petrifica 

pelo horror, em lugar de esclarecer com equidade.” 

 Vernant, ao descrever a cabeça da Medusa, nos diz que esta se apresenta 

sempre na forma de uma máscara403, comportando na composição de seus traços 

aspectos bem marcados de insólito e estranheza. “O masculino e feminino, o jovem e 

o velho, o belo e o feio, o humano e o bestial, o celeste e o infernal, o alto e o 

baixo”404. Trata-se, portanto, de uma representação daquilo que é absolutamente 

“outro”, do caos, do informe, do que é indizível e impensável, e que só pode ser 

encontrado num clima de terror sobrenatural. O terror suscitado pelo seu olhar é um 

terror daquilo que abole todas as categorias, isto é, da homogeneidade absoluta da 

morte.   

Segundo Vernant, é o nosso olhar que se encontra preso à máscara. “A face de 

Gorgó é o Outro, nosso duplo, o Estranho, em reciprocidade com nosso rosto como 

uma imagem no espelho [...], mas uma imagem que seria ao mesmo tempo menos e 

mais que nós mesmos, simples reflexo e realidade do além, uma imagem que se 

apoderaria de nós, pois em vez de nos devolver apenas a aparência de nosso próprio 

rosto, de refratar nosso olhar, representaria, em sua careta, o horror terrificante de 

uma alteridade radical, com a qual por nossa vez nos identificaremos, transformando-

nos em pedra.[...] Assim, ver a Górgona é olhá-la nos olhos; é deixar de ser o que se é, 

de ser vivo para se tornar, como ela, Poder de morte. [...] Olhar nos olhos de Gorgó é 

ver-se face a face com o além em sua dimensão de terror, cruzar o olhar com o olho 

que por não deixar de nos fixar torna-se a própria negação do olhar, receber uma luz 

cujo brilho, capaz de cegar, é o da noite. Quando encaramos Gorgó, é ela que faz de 

nós o espelho no qual, transformando-nos em pedra, contempla sua face terrível e se 

reconhece no duplo, no fantasma que nos tornamos ao enfrentar o seu olho. 
                                                
403 questão que já foi abordada no capítulo  “Outras representações do mito” deste ensaio. 
404 Vernant, J.P., 1988, p. 100 
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Enfim, o que a máscara de Gorgó nos permite ver, quando exerce sobre nós o 

seu fascínio, somos nós mesmos no além, esta cabeça vestida de noite, esta face 

mascarada de invisível, que, no olho de Gorgó, revela-se a verdade de nosso próprio 

rosto.”405  

 

 Acompanhando tanto as interpretações de Freud quanto as de Vernant, vemos 

que ambos concordam que esse é o momento do horror, da desconstrução, da 

castração, do informe… da homogeneidade da morte. Do familiar que se tornou 

estranho. Assim, a cabeça de Medusa é unheimlich (sinistro, estranho), na medida em 

que nesta representação coincidem o terror do informe e um avatar seu - o medo da 

castração.  

Freud, em seu estudo Das Unheimliche406 refere-se a esse unheimlich como algo que 

se mostra sinistro, inquietante, estranho e assustador.407 Para o psicanalista, “estas 

representações situam o olhar de Medusa no registro do narcisismo primitivo, registro 

no qual o desdobramento, a sombra, o reflexo e o espelho constituem manifestações 

do “duplo”.408   

“Parece, portanto, haver uma rede de representações extremamente densa, na 

qual, por um efeito de espelhamento, o que vê e o que é visto se embaralham o tempo 

todo, numa atmosfera impregnada de terror e de ansiedade que remete 

constantemente à castração – ora castração de quem vê, ora castração já realizada no 

órgão feminino que é visto.”409  

Mas, no final do texto Cabeça de Medusa, Freud faz uma interessante observação: 

que essa ostentação dos genitais tem o efeito de um “ato apotropeico”, pois aquilo que 

                                                
405 Vernant, J.P., 1988, p. 100  
406 Freud, S. “Lo Siniestro” (1919)  Tomo III cap CIX 
407 Nesse texto figuram, entre outros temas, o dos olhos e de sua relação com a castração. P.ex:“O Homem de 
Areia”de Hoffmann, que arranca os olhos das criaturas (p. 2489); “o temor à perda dos olhos, o medo de ficar cego é 
um substituto freqüente  da angustia de castração” (p. 2491) 
408 Ibid., p. 2491. O que também coincide com a análise de Schneider  
409 Mezan,R, 1988, p. 463 
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produz horror em si mesmo cria o mesmo efeito sobre o inimigo que se quer afastar. 

“Mostrar o pênis – ou qualquer de seus sucedâneos - é como dizer: “não temo você, 

desafio-te: tenho um pênis”.410  

Não será, indaga Mezan, que esse olhar de aniquilamento, que rompe os limites, 

que dissolve aquilo sobre o que recai – “espelho mágico cuja imagem é a face de 

Gorgó, não era o olhar que Freud não suportava oito horas por dia?”411 E segue 

considerando que “o dispositivo analítico é concebido para exorcizar a Medusa [...] 

Frente à inevitável manifestação da transferência, que virá precisamente operar uma 

mistura [...], a exclusão do olhar do paciente tem, [...] uma certa continuidade, na 

ordem da fantasia,  ao “não suporto ser fitado”. [...] Poderíamos traduzir isto assim: 

para que eu possa ver, o outro não deve me ver. ”412  

Freud/Perseu, petrificado pelo olhar das histéricas, não suporta ficar na posição 

do ‘não saber’... o paciente/Medusa, vivendo nas profundezas, convoca aquele que 

dele quer se aproximar – ou dominar -, a  encontrar o “caminho correto” e a “maneira 

correta”. Há que se decifrar para encontrar... ou será reencontrar? Um “caminho 

correto”, indicado pelas Gréias e “uma maneira correta”, oferecida por Hermes e 

Atena, bastam para seguir a trilha que ‘já existe’ e ser bem sucedido. Perseu/Freud, 

dessa maneira, não se deixam atravessar por seus limites, não se deixam marcar pela 

castração.  

 

Com tudo isso, encontramos também em sua obra um Freud constantemente 

instigado, não cessando sua busca por ampliar, aprofundar e refletir sobre “os 

buracos”, “as falhas” ou “as contradições” de sua teoria.  De todo modo, uma busca 

apaixonada pelo saber. 

                                                
410 Freud, S., 1922 [1940], p. 2697 
411 Mezan, R., 1988, p. 470 
412 Ibid., p. 471 
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E, como ele próprio afirma, um dos destinos da pulsão visual é sua sublimação 

em “paixão de conhecer”. Daí, o exercício da psicanálise ser uma das possibilidades 

que permite manter viva essa paixão.   
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Pensando a paixão: entre a fusão e a individualidade – Camille Claudel 

numa “encruzilhada” 

 

 “... decidir quando é mais adequado ao seu objetivo dominar as paixões e 

inclinar-se ante a realidade, ou tomar partido delas e pôr-se em pé de guerra frente 

ao mundo exterior: eis o alfa e o ômega da sabedoria da vida”  

Sigmund Freud 

 

Impossível pensar no percurso desta pesquisa, sem considerar como parte da 

trama, o lugar e o sentido que a paixão ocupou na vida e na obra de Camille Claudel. 

Uma paixão - um marco divisório entre sua vida de criação e de “reclusão”.  

Mas não só. É também considerar a paixão que me levou a produzir esse 

trabalho...  

... e a paixão de conhecer que “fervilhava” em Freud. 

Pensar a paixão que pode criar, construir... 

Pensar a paixão que pode petrificar ... ou destruir.  

 Pensar o lugar que a paixão ocupa na subjetividade.  

Seria a captura um fruto da paixão, dado o estado de encantamento e fascinação 

que produz? 

E não seria a paixão a matéria prima das criações culturais; aquilo que busca 

uma forma de expressão dada a sua intensidade inominável? E, ao mesmo tempo, 

matéria prima da morte, da falta, da impossibilidade? 
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Uma imagem muito significativa sobre a paixão é descrita por Stendhal e citada 

por Janine Ribeiro413: “Nas minas de sal de Salzburgo, joga-se, nas profundezas 

abandonadas da mina, um galho de árvore desfolhado pelo inverno; dois ou três meses 

depois, quando é retirado, está recoberto de cristalizações brilhantes: os menores 

ramos, os que não são mais grossos que a pata de uma avezinha, estão ornados com 

uma infinidade de diamantes, deslumbrantes; não é mais possível reconhecer o galho 

primitivo”. É isso o que o apaixonado faz: “basta ele pensar em uma perfeição, para 

vê-la no objeto a quem ama”. Ainda citando Janine Ribeiro “as cristalizações 

significam, simplesmente, que a felicidade se constitui sobre bases imaginárias, sobre 

as fantasias que projeto na pessoa amada, e não em cima de dados reais, objetivos”. 

De qualquer modo, não podemos creditar tudo às fantasias do sujeito. O objeto, com 

suas peculiaridades, compõe, participa da construção dessa significação. 

Então, não será que a verdadeira arte de se apaixonar está na possibilidade de 

aquisição gradativa de uma concepção da realidade e do encontro (subjetivo) com o 

outro? Num espaço transicional414, espaço-limite dessas cristalizações?   

 

Uma leitura psicanalítica sobre a paixão nos remete a uma indagação que me 

parece fundamental: o que faz com que uma paixão se torne um agente de libertação 

e/ou de aprisionamento do sujeito? Uma fonte de criação e/ou de destruição? O que é 

necessário ao desejo para que este se liberte de suas fixações primárias e se mova com 

liberdade num território mais amplo da experiência humana? 

                                                
413 Ribeiro, R.J.  “A paixão revolucionária e a paixão amorosa em Stendhal” in Os Sentidos da Paixão. SP, 
Companhia das Letras, 1987 
414 Winnicott, D.W. Da pediatria à psicanálise.  SP, Ed. Francisco Alves, 1978.  “Em 1971, Winnicott já havia 
acrescentado a idéia de espaço potencial, dizendo que é a área hipotética existente, mas que não pode existir entre o 
bebe e o objeto, durante a fase do repúdio do objeto como não-eu, isto é, ao final do estar fundido com o objeto. O 
sucesso dessa complexa operação está na aceitação gradual do paradoxo, fundamento winnicottiano para o suceder 
psíquico e criativo da natureza humana: o bebê cria o objeto, mas o objeto estava lá, esperando para ser criado. O 

objeto é criado e não encontrado pelo bebê. Isso é o campo da ilusão, marcado pelo paradoxo e ambigüidade, que 
ultrapassa a clivagem do dentro e do fora, do ser ou não-ser, da criação e da loucura. É a localização da experiência 
cultural e da produção do conhecimento que implica em espaço e temporalidade. Being, estar sendo, envolve um 
processo contínuo ao longo do tempo que se constrói no espaço do brincar, promovendo a integração gradual do ser 
com o não-ser.”   
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Maria Rita Kehl415 constrói um percurso notável, a partir do embate entre as 

pulsões de vida (Eros) e as pulsões de morte (Thanatos) – pulsões estas, matérias 

primas de que se originam as paixões. Vemos que o que impele uma pessoa ao contato 

com outra (ou com o mundo) não são somente impulsos amorosos, de fusão e 

aceitação. O contato agressivo pode ser, por exemplo, uma tentativa de modificar o 

outro, ou o mundo, para torná-los mais compatíveis com o principio do prazer.  

As pulsões de vida e de morte vão formando uma espécie de trama na qual o 

psiquismo humano vai se estruturando. Uma trama composta de elementos de 

mobilidade - geradores de tensão -, bem como elementos de imobilidade – abolidores 

de tensão, que buscam o repouso absoluto. “E aqui está por que Thanatos não impera 

soberano sobre Eros. Porque a representação mais próxima do repouso absoluto que 

temos marcada pela experiência no nosso inconsciente não é a morte – já que ainda 

não morremos – e sim, a vida intra-uterina: a fusão perfeita com o corpo materno, 

quando não há desejo porque todas as necessidades estão sendo supridas 

continuamente. É desses nove meses de perfeição que o ser vivo tira a “memória” do 

repouso; e é por isso que, enquanto busca o repouso que pode ser a morte, está 

buscando também o repouso do contato, da fusão com o outro.”416 

De qualquer forma, este “absoluto” que um dia foi, e que está para sempre 

perdido, sobrevive no sujeito e renasce através das fantasias inconscientes. Se fosse 

possível, o desejo conduziria o sujeito de volta à fusão total com o ser amado. Mas a 

realidade se interpõe como “inimiga da satisfação absoluta dos desejos”. Ainda nos 

dizeres de Kehl, “o princípio de realidade dentro de nós, aliado do principio do prazer, 

nos ensina os caminhos para a vida e para o amor em troca do abandono do 

narcisismo primário. É dessa brecha entre o tudo que se quer e aquilo que se pode, que 

                                                
415 Kehl, M.R. “A psicanálise e o domínio das paixões” in Os sentidos da paixão.  SP, Companhia das Letras, 1987 
416 Ibid., p. 475 
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nascem as possibilidades de movimento do desejo, movimento que não cessa 

enquanto a vida não cessa”.417  

Mas este não é um caminho fácil. Submeter-se ao principio da realidade 

significa ser capaz de renunciar; renunciar a esse absoluto, essa fusão, essa 

completude... é se expor à incompletude, à falta, à impotência. É submeter-se à 

castração, nos ditos psicanalíticos.  

Para cada sujeito, essa travessia se fará de forma absolutamente singular. Na 

paixão amorosa, essas primeiras experiências - tão prazerosamente intensas de fusão e 

entrega, e de terror e desamparo diante da possibilidade de separação - são novamente 

revividas. 

Nesse sentido, conhecer a história de vida de Camille Claudel poderia nos dar 

uma pista – ainda que não determinista – dos efeitos da paixão que a ligou a  Rodin e 

dos possíveis efeitos catastróficos que a separação produziu em sua vida. “Na paixão 

amorosa, espero encontrar este ser que me completa, cujos desejos são meus desejos – 

este ser que é igual a mim418 e que chegou para me salvar da condição solitária que é a 

própria condição humana: cada um de nós é um ser único diante do mundo. Só 

quando a paixão nesse primeiro momento, mergulhada em suas fantasias, sofre as 

primeiras desilusões, é que o amor pode se instaurar”.419 Ou não. Diante da desilusão, 

o sujeito pode optar pela morte já que lhe é insuportável não formar um todo 

indissociável com o objeto de seu amor.  

Nessa perspectiva, podemos observar o período em que a criatividade de 

Camille Claudel estava voltada aos trabalhos conjuntos com Rodin, como fruto desse 

momento primeiro da paixão amorosa. E a impossibilidade de criar ou a necessidade 

de destruir suas criações, no processo que se desenvolveu após a separação definitiva 

do casal, como resultante da outra face da paixão. 

                                                
417 Kehl, M.R., 1987, p.477 
418 será que podemos falar de um “eu” e um “outro”, já que no estado de fusão, não há essa distinção? 
419 Kehl,M.R., op.cit., p.479 
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Piera Aulagnier descreve a potência desse movimento de alienação no outro - 

desta fusão – como uma potência que nos dá a dimensão de seu engajamento e atração 

e, conseqüentemente, da dificuldade de sua dissolução. “Para que o Eu possa projetar 

este poder desmedido e alienante no outro, será necessário que os mecanismos 

projetivos continuem ocultos para si mesmo, isto é, que o outro se apresente como 

auto-possuidor de uma onipotência, não precisando de nada: não tendo nenhuma 

necessidade do Eu do investidor”420 

Mas, o vazio resultante da dissolução pode não ser mortífero: a pulsão de morte 

pode tomar, neste momento, seu aspecto criativo; distinto da inclinação direta para a 

morte. Seria a face da pulsão que permite ao sujeito “adquirir condições para encarar o 

vazio como algo criativo e não destrutivo do ser. Mas, desembaraçar-se das malhas 

radicais da pulsão de morte é um processo complexo que exige certa maturidade 

emocional e criativa. [...]Nos estados passionais encontramos a pulsão de morte em 

sua forma mais nua e crua, jogo de tudo ou nada, a experiência do auto-engendramento do 

originário, nos dizeres de Aulagnier. Com o suceder da decantação passional, ocorre 

maior integração psíquica e os efeitos apaziguadores da pulsão de morte trazem maior 

despojamento do ser criativo.”421 Portanto, reiterando a leitura de Kehl, pensar na 

pulsão de morte só através da noção de inércia, paralisia do ser, é reduzi-la a um modo 

de funcionamento primitivo do psiquismo. É não acreditar que a paixão possa se 

transformar e  criar – ou seja, produzir arte.  

Destinos da paixão, um entrecruzamento de possibilidades – o amor, a criação 

ou a morte. 

 

 

                                                
420 Aulagnier, P. Os destinos do prazer: alienação – amor e paixão. RJ, Ed. Imago, 1985 
421 Rocha, A.M.M.L. “Escolha da paixão – um processo de criação e construção do ser pensado à luz da psicanálise “ 
– dissertação de mestrado em Psicologia Clinica – PUC/SP, 1997 
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A potência criativa e destrutiva da paixão 
 

No capítulo “A escultura de Camille Claudel”, há uma menção à eclosão da 

paixão entre Camille e Rodin, uma paixão que teve um efeito potencializador na 

criatividade e na obra de ambos. Isso nos convoca a  pensar em algumas questões, em 

especial no que se refere ao já citado caráter fusional - tanto amoroso quanto artístico. 

E, paradoxalmente, dada a impossibilidade que houve de sustentação dessa relação 

amorosa, como essa mesma paixão compareceu com sua face destrutiva.  

Vejamos primeiro a potência criativa. Não é tão difícil supor as razões mais 

aparentes que levaram Camille e Rodin a essa paixão - ainda que de forma diferente 

para cada um deles e sem levar em consideração as singularidades de suas 

subjetividades. Como comenta a historiadora de arte Anne Higonnet422, “não é de se 

estranhar que Claudel se sentisse atraída por Rodin. Ele representava não só o êxito 

que ela desejava, mas também o êxito do desejo. Queria ser escultora por si mesma.”423 

Além disso, pelo fato de ser uma mulher, essa relação também era uma forma de êxito, 

isto é, “ser desejada sexualmente por um homem de êxito, já que, em parte, o desejo 

feminino é o desejo de ser desejada”. E, supostamente, os dotes artísticos e intelectuais 

de Camille seduziram Rodin e “sua mente, assim como suas emoções se uniram 

durante anos em um diálogo intelectual com ela”.424 

 Os detalhes da relação profissional dos dois artistas foram eclipsados pelas 

circunstâncias pessoais do período em que conviveram.  Além disso, a extrema 

semelhança de algumas das obras desse período aumenta ainda mais a confusão425. 

                                                
422 Higonnet, A. 1994, p.22 
423 Como os jovens artistas daquela época, Camille compartilhava da idéia de que o interesse de um artista eminente 
sobre os seus trabalhos era sinal de que no futuro também alcançariam a fama. 
424 Higonnet,A  op.cit., p. 22-23 
425 como já citado no capítulo “A arte da escultura e suas especificidades” deste ensaio, a propósito da comparação 
entre as obras O beijo e Sakountala 
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Para Higonnet, o período que passaram juntos foi o mais inovador e o mais 

produtivo da carreira de ambos. Porém, por não haver provas suficientes, os 

historiadores de arte deram como certo o fato de que Camille imitava Rodin e que seu 

êxito consistiu em dar formas às idéias dele.  

Há muitas lacunas na obra de Camille, seja pela destruição que ela perpetrou, 

seja pelo fato de que por muito tempo, nada foi catalogado, estando espalhada em 

coleções particulares. Enquanto isso, Rodin acumulou todas as formas imagináveis de 

informações sobre si mesmo e as repassou diretamente para uma instituição que se 

encarregou de preservá-las e divulgá-las.  

Camille, enquanto isso, recolhida em seu atelier, acreditava que o gênio criativo 

brotasse do interior do artista e, que seria reconhecido por seus próprios méritos. Não 

soube “equacionar” o fazer artístico com as relações sociais e institucionais que o 

contexto demandava. Sentindo-se uma provinciana, desconfortável em situações 

públicas, acreditava que com o tempo, seu talento seria reconhecido publicamente. 

“Mas o tempo foi passando [...] naquela época, as mulheres conquistavam um zênite 

social que durava o quanto durasse sua beleza juvenil, enquanto que os homens 

pareciam mais atraentes à medida que envelheciam. O potencial que Claudel poderia 

ter transformado em oportunidades profissionais ia diminuindo, ao passo que o êxito 

artístico de Rodin começava a reluzir com uma aura sexual”.426  

  E é nesse contexto que a paixão comparece com seu lado funesto. Um 

aprisionamento do sujeito ao estado de fusão narcísica. A paralisia... a morte.   Pensar 

em Camille Claudel é pensar no diálogo entre a paixão e a criação traçado sob a égide 

do trágico.  

                                                
426 Higonnet, A. , 1994, p.26 
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Mas, felizmente, este não é o único destino da paixão – ficar aprisionado ao 

narcisismo. Segundo Kehl, através do mecanismo da sublimação, os subprodutos das 

paixões emergem. Isso ocorre “quando o estado de concretude das paixões – que 

querem possuir, fundir, devorar, matar, aniquilar... – se transforma numa outra 

expressão, mais leve que o ar, que é a expressão simbólica desses mesmos desejos”. 

Para isso, o sujeito deve ser capaz de encontrar satisfação – no que é possível – e, ao 

mesmo tempo, ser capaz de renunciar a outros desejos – no que é impossível. Com isso, 

uma sublimação se opera – não para negar ou destruir as paixões, mas para lhes dar 

“alcance ilimitado no terreno da criação simbólica”. 427 Limitar para ampliar.  

  “O encontro da sublimação com a paixão amorosa foi definido por Benjamin 

Perèt428 como uma alternativa feliz para o beco sem saída que parece  ser a paixão em 

seu estado narcísico. O amor sublime é o encontro da pulsão sexual do amor 

apaixonado, de toda a demanda de fusão com o outro, que a sexualidade apaixonada 

contém, com os benefícios mais elevados da sublimação.” 

Em seu ensaio sobre o amor sublime, Peret afirma que “a sublimação dentro da 

relação amorosa (não a sublimação da relação amorosa) só é possível nas civilizações 

em que o homem e a mulher se encontram em uma posição de igualdade social e 

intelectual”429.  Assim, os enamorados podem ultrapassar suas fantasias narcísicas 

apaixonadas e se encontrar num outro plano além do plano da sexualidade (mas não 

em detrimento dela), que é o plano da sublimação. “A possibilidade da poesia no 

encontro amoroso – não a poesia produzida pela frustração da paixão, mas a poesia da 

paixão”. 

“Para Perèt, o amor sublime seria a contrapartida do amor romântico, da paixão 

grandiosa, mas impossível; do amor que não encontra nem limites nem possibilidades 

concretas e por isso leva a morte – na melhor das hipóteses, a morte do outro em mim. 

                                                
427 Kehl, M.R., 1987, p.482 
428 Perèt, B.  Amor sublime, ensaio e poesia . SP, Ed. Brasiliense, 1986  apud Kehl,M.R., 1987, p.483-484 
429 Kehl, M.R. op.cit., p. 484 
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O amor sublime não abre mão da paixão, mas sabe transformar o impossível da 

paixão em possibilidade de troca simbólica”.430 

 

É como se essa transformação da paixão não foi possível a Camille Claudel. 

Suas idéias persecutórias levaram-na a um isolamento e à destruição sistemática de 

suas obras. No final, uma suspensão de sua criação artística. Quem sabe, podemos 

pensar nessa impossibilidade como resultado de uma encruzilhada, de um encontro de 

difíceis trilhas: de sua história de vida e de sua constituição psíquica, do momento 

histórico em que viveu, da cumplicidade intersubjetiva com Rodin e de sua entrega 

enlouquecida e trágica à violência da paixão. Trilhas com as quais ela não suportou 

conviver... ou quem sabe, não pôde, por não lhe ter sido dada a oportunidade – com a 

internação, sucumbiu enquanto sujeito. 

Uma impossibilidade de transformar a paixão, por tudo isso ... e, para além 

disso ... 

    

 Camille “capturada” pela paixão, “fechando os olhos” ao mundo, embora capaz 

de criar obras capturantes. Obras que se abriram ao mundo; não só por seus atributos 

artísticos, sua sensibilidade, mas também por terem sido expostas ao “olhar” do 

outro/espectador, permitindo que brotassem “paixões” desses encontros. Paixões que 

podem ser trabalhadas na e pela captura a partir de uma “leitura” transformadora e 

criadora: uma leitura que busca figurar o inominável, o impossível em múltiplas 

facialidades.  

Pois, manter-se no “fascínio” e no “encantamento” da captura é ficar 

“petrificado” – é não poder criar. 

 

 

                                                
430 Kehl, M.R., 1987, p. 484 
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As possibilidades de uma “fertilização recíproca” entre a psicanálise 

e a arte 

 

Nas reflexões anteriores, sobre o olhar e a paixão, vemos um exercitar desse 

diálogo entre diferentes modalidades do saber – principalmente entre psicanálise, 

história, filosofia e arte.  

Olhar uma obra, encontrar o olhar na obra, sentir, apaixonar-se, fascinar-se, 

olhar novamente, escutar a obra, escutar-se, deixar-se entrelaçar para depois construir 

com a obra a história desse encontro.  

Algo semelhante se vive na clínica psicanalítica, no encontro entre analisando e 

analista: a escuta, a atenção flutuante, o encontro com o outro, o entrelaçamento de 

subjetividades e a construção conjunta de significações/interpretações que se faz no 

próprio ato do encontro. Uma construção que, à maneira da criação artística, é uma 

obra singular e original dessa dupla – pois não nos esqueçamos que ali, o encontro se 

dá entre dois sujeitos. 

A experiência de recepção estética aqui proposta - a “captura” – é perpassada 

por todos esses campos e análises aqui relatados431. Penso, então que esse é o 

momento de alinhavar algumas questões, em particular, alinhavar as reflexões sobre a 

relação específica entre a psicanálise e a arte, para em seguida, retornar à captura.  

Nessa perspectiva, a principal interrogação que a meu ver se coloca seria: como 

a psicanálise, em seu modo singular de reflexão, em seu caráter próprio, pode trazer 

uma colaboração ao campo das artes – uma colaboração que não carregue uma 

violência e tampouco descaracterize esse campo? E, ao mesmo tempo, considerar em 

                                                
431 Nos capítulos do “Tempo para compreender” deste ensaio,  podemos reconhecer essa multiplicidade de áreas  
dialogando entre si. 
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que medida o campo das artes, ao se tornar presença efetiva nesse encontro, pode 

trazer e oferecer ao campo da psicanálise o seu colorido particular?   

  

  Os autores cuja trilha seguimos para identificar o percurso de Freud no campo 

das artes, apontam Moisés de Michelangelo como o texto que instaura uma   perspectiva 

frutífera na psicanálise para a leitura da obra de arte, na medida em que ela não coloca 

a obra de arte como objeto a ser decifrado pela psicanálise.  Tampouco usa a arte para 

reiterar as suas teorias. É um texto que surge num momento em que a ambigüidade e a 

rejeição de Freud com relação aos artistas e à arte – que não se deixa ser compreendida 

racionalmente – é substituída por um olhar dirigido ao encontro. 

 Em Moisés de Michelangelo, o enigma que Freud busca decifrar é justamente o que 

o levou àquela emoção tão intensa. Para isso, procura restituir a história oculta da 

escultura, considerando num primeiro momento, os discursos dos historiadores de 

arte, além das percepções lacunares da crítica e, com o auxílio de esboços feito por um 

desenhista por ele contratado, tenta apreender imaginariamente, os movimentos 

imediatamente anteriores que teriam ocorrido antes da postura afixada na pedra. 

Citando Frayze-Pereira, “a idéia de Freud é que a obra possui uma dimensão invisível 

cuja construção é suscitada pelo visível. E com isso, a obra toda se temporaliza: há 

uma gênese imaginária intrínseca à escultura que Freud busca apreender”.432 

Portanto, ao colocar o seu encontro com a obra em evidência, Freud direciona 

o seu olhar para a escultura enquanto encruzilhada de forças susceptíveis de produzir 

nele um efeito poderoso, a ponto de impedi-lo fixar seu olhar no olhar de Moisés. 

“Considerar todo esse processo é constatar que Freud, ousando livrar-se de todo um 

jogo de projeções e de elaborações racionais, situa uma hermenêutica no campo que se 

forma entre seu olhar e a obra433, rompendo com a ideologia da verdade estática, fixada 

                                                
432 Frayze-Pereira, J.A., 2004, p. 448 
433 o grifo é meu 
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anacronicamente. E procedendo dessa maneira, Freud distancia-se da idéia de uma 

simples psicanálise aplicada e possibilita a implicação da psicanálise no campo da 

estética da recepção.”434 Ampliando nessa mesma direção, a possibilidade da arte se 

constituir num fazer que possa se abrir à perspectiva clínica.   

Freud não deixa de pensar no artista e no processo de criação, mas, neste 

momento, busca prioritariamente, compreender o trajeto percorrido na criação da 

obra para que esta afete o espectador. Freud busca identificar o “domínio da paixão 

que emana do mármore animado pela arte do escultor”.435 

Com isso, podemos considerar que, assim como é próprio da escuta do 

psicanalista permitir o “livre associar” do analisando, da mesma maneira, a psicanálise 

implicada permite acompanhar as associações singulares que o espectador produz na 

sua relação com a obra. Ou seja, como já foi comentado, a dinâmica da psicanálise 

implicada mantém ressonâncias com aquilo que ocorre na clinica psicanalítica, já que 

em ambas se busca a singularidade de sentido construída pelo 

analisando/espectador/obra no seu encontro com o analista/espectador/ obra.  

Tanto o livre associar quanto os significados que vão sendo construídos, são 

infinitos. E podem ser operados como uma “obra aberta” - para usar livremente um 

conceito formulado por Umberto Eco436- onde as subjetividades fazem novas leituras, 

escrevem novos textos, dada a reinterpretação incessante das versões prévias de sua 

história. 

Embora seja difícil manter uma obra aberta, ou seja, aberta também para a 

alteridade que nos interroga, é essa a posição que Freud sustentou com relação ao 

“Moisés”. A obra norteia seu trabalho, assim como vemos na clinica psicanalítica, o 

paciente norteando o trabalho do analista.  

                                                
434 Frayze-Pereira,J.A., 2004, p.448-449 
435 Green,A, Une rencontre inattendue: Henry James et Sigmund Freud contemplant le “Moise” de Michel-Angel, 
Revue Française de Psychanalyse, v. LIX, n.II, p.564 apud Frayze-Pereira,J.A., 2004, p. 449 
436 Eco,U. Obra aberta. SP, Ed. Perspectiva, 1971 
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“Será preciso que o espectador-analista empreste sua própria voz a essa estranha 

potência que o interpela, respeitando a psicanálise e, sem redução ou idealização, a 

desnorteante força da arte”.437 É o que vimos na conceituação da interpretação como 

‘trabalho’, isto é, ler uma obra de arte é trabalhar essas relações entre a obra e o 

espectador, é produzir uma leitura reflexiva, como propõe Kon. “Uma leitura que é, 

ao mesmo tempo, uma criação, na medida em que o ‘ato reflexivo’ focaliza o processo 

que ocorre entre o leitor/espectador, a sua leitura e a obra suporte desse ato”438.

 Em suas articulações entre psicanálise e arte, Kon aponta para a transitividade 

que ocorre nessa reflexão: “no ato reflexivo de leitura nada sai ileso, pois há também 

transitividade na reflexão: modificam-se, assim, os outros dois vértices dessa relação 

triangular, que se conforma entre a obra, a leitura e o leitor. Por meio da leitura 

reflexiva e transitiva transformam-se, tanto o leitor como a obra, pois esta última 

também se vê portando uma outra face, uma nova face, dentre as múltiplas faces 

virtuais que pode assumir, e que passa a ser construída nesse contato de leitura 

singular”439. E, relembrando Birman440, o leitor, afetado e ‘desconcertado’ por uma 

obra, jamais volta ao estado de equilíbrio anterior a essa afetação. Ele também se 

modificou e com isso, encontra seu equilíbrio num novo lugar.  

 

A formulação da transferência no âmbito da psicanálise se insere nesse contexto, 

pois além de sustentar as marcas que configuram o sentido singular de uma história, 

vai tecendo a grande trama da relação do sujeito com o outro a partir dos “nós” que 

surgem como obstáculos e sustentáculos nessa relação. Conforma escreve Birman, em 

seu texto “Pulsão e intersubjetividade na interpretação psicanalítica”441, “a 

transferência é mediação do sentido que vai se empreendendo pelo impacto da relação 
                                                
437 Frayze-Pereira,J.A., 2004, p. 451 
438 Kon, N.M., 1999, p.2 
439 Id., Ibid. 
440 Birman,J., 1996 
441 Birman,J. “Pulsão e intersubjetividade na interpretação psicanalítica” in Ensaios de Teoria psicanalítica – parte I, 
RJ, Jorge Zahar Editor, 1993 
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do sujeito com o outro, delineando os eixos que sustentam a singularidade de uma 

história”.442  É a transferência o que funda a experiência psicanalítica. 

O impacto do encontro do analisando com o analista – o impacto do encontro 

do espectador com a obra de arte.  

Um impacto que solicita sentidos. E, tanto a situação analítica, quanto a 

recepção estética, nos convidam a um mergulho em busca da transformação do 

indizível em dizível, na criação de sentidos possíveis. Possíveis, pois há sempre mais 

no indizível, ou mesmo no não-dito, que não se deixam traduzir em palavras; que não 

se deixam capturar.  

Portanto, é entre a transferência e a interpretação que a aventura psicanalítica 

circula, “sendo a interpretação o meio pelo qual a energética pulsional se desloca para 

o registro da palavra. Então o ato psicanalítico pretende inscrever a força pulsional no 

plano do discurso, restaurando como palavra aquilo que era, até então, efervescência  

indizível.”443 Podemos  parafrasear, dizendo também, que é entre o olhar e a 

interpretação da obra, que circula a aventura da recepção estética. 

Na psicanálise, uma lenta progressão marcou as elaborações acerca do conceito 

de transferência. A partir da enunciação inicial de Freud a respeito da transferência, ou 

seja, que ela seria uma repetição de protótipos arcaicos  favorecida pela neutralidade 

do analista, a questão sobre “o que” se faz e “como” se compreende a transferência 

passou a comportar grandes variações e diferenças.444 Um percurso que vai nos 

indicando que a transferência não é um sintoma produzido por neuróticos; que a 

transferência nem mesmo é um sintoma de que o analisando seria responsável, como 

                                                
442 Birman,J., 1993, p.100 
443 Ibid.,  p.86 
444 Ver dois textos muito interessantes a esse respeito: Viderman,S.  “Sentido e força: a transferência”  in 
Viderman,S., 1990 e em Birman,J. e Nicéas,C.A. - “Constituição do campo transferencial e o lugar da interpretação 
psicanalítica” in Birman,J. e Nicéas,C.A. (orgs) Transferência e Interpretação, RJ, Ed Campus, 1982 
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escreve Laplanche445, mas que há uma verdadeira “produção da transferência” pela 

análise.  

Produção da transferência; produção na transferência; produção pela 

transferência? 

 Embora presente em todas as relações do sujeito com o outro, na psicanálise a 

transferência ocupa um estatuto diferenciado, tendo em vista que é nela que essa 

“efervecência indizível” circula – desde o seu brotar até a  construção de sentidos. 

Uma “efervecência pulsional”, uma “efervecência passional”. “Com a transferência, a 

psicanálise permite a irrupção dessa passionalidade, explicitando, através da 

interpretação, suas mais diversas faces.”446 Nessa perspectiva, podemos considerar a 

“paixão” – em seu sentido mais amplo - como “matéria prima do discurso 

analítico”447, seguindo a formulação de Birman, que entende ser em torno do ‘ser da 

paixão’ que a psicanálise se estrutura como experiência e como saber, pois foi através 

do olhar dirigido às histéricas, e em particular à paixão histérica448, que o pensamento 

freudiano pôde reconhecer as figuras do corpo erógeno e do corpo simbólico e, 

através destes, reconhecer na histeria um estatuto de verdade. Para Birman, seria nesse 

sentido que a paixão poderia ser considerada como a matéria prima da psicanálise.   

 Portanto, o eixo fundamental do processo analítico se daria nesse trânsito entre 

a paixão e a palavra. E isso se formaliza, exatamente, no âmbito da transferência. 

Como escreve Birman, “a descoberta psicanalítica se delineia pela elaboração de uma 

experiência intersubjetiva singular que se transforma numa forma específica de saber, 

de maneira que a dimensão transferencial dessa experiência é a sua maior inovação, 

sendo o caminho privilegiado para a constituição de um saber sobre a sexualidade, isto 

                                                
445 Laplanche, J. Novos fundamentos para a Psicanálise.  SP, Ed. Martins Fontes, 1992 
446 Birman,J., 1993, p.88 
447 Id.,Ibid. 
448 fase passional da denominada crise histérica  
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é, sobre os destinos das pulsões e seus impasses.” 449  Mas, sem esquecermos que para 

que a relação intersubjetiva seja efetiva, é necessário não apenas que o analista esteja 

‘implicado’ na transferência como também que a interpretação se articule entre os dois 

sujeitos da relação.  

 

Não seria esta uma contribuição que a psicanálise pode prestar às artes? O 

encontro com a elucidação da experiência da transferência, desse campo que permite a 

criação de sentidos, a transformação do indizível em dizível. Um campo que se 

estabelece entre a obra e o espectador e que permite a criação de sentidos singulares e 

infinitos. Um campo que oferece à paixão e ao fascínio a possibilidades de se tornarem 

dizíveis, embora saibamos que a paixão “resista às armadilhas do discurso e insista em 

permanecer no estado de não ter qualquer sentido e não ter qualquer outra pretensão 

que não seja a de buscar o êxtase da fascinação”450.  

De qualquer maneira, permanece o mistério na articulação da paixão com a 

palavra. Uma articulação que se constrói como uma “obra aberta”, cujo olhar se 

direciona aos confins, assim como os destinos das pulsões...   

 

E a recíproca? O que teria a arte a colaborar com a psicanálise? No seu modo 

de fazer artístico, a arte emprestaria suas “ferramentas” para o fazer psicanalítico? Por 

que não? Especialmente se tomarmos o fazer artístico da modernidade, onde o 

“gesto” do artista, suas “marcas” e o “acaso” passam a ocupar o lugar que antes estava 

designado à “reprodução” de uma dada realidade; uma exigência que, além de tudo, 

não permitia – ou não reconhecia - a implicação do artista com a obra.  

                                                
449 Birman,J., 1993, p.86.  “Nesse contexto, a figura do amor transferencial não é apenas o paradigma epistemológico 
do conceito de transferência, mas, além disso, a fonte inesgotável para a comprovação das assertivas do discurso 
teórico sobre a sexualidade” –  
450 Ibid., p.95 
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Do Diário de Paul Klee, Pontalis451 extraiu as seguintes linhas: “Começo, 

logicamente, a partir do caos, isso é o que há de mais natural. Permaneço calmo ao 

fazê-lo porque me foi permitido, inicialmente, ser eu mesmo um caos. Essa é a mão 

materna. Diante da superfície branca, era freqüente eu ficar trêmulo e tímido. Mesmo 

assim, eu me sacudia e me obrigava à estreiteza das representações lineares”.  

É surpreendente, escreve Pontalis, uma declaração dessa vinda exatamente de 

um artista cuja criatividade se manifesta em sua mais intensa forma, no desenho, ou 

seja, no grafismo. E segue, citando um interessante texto de Michaux452: “a linha, em 

Klee, é uma aventura, e não um traço que delimita”. “A linha sonha. Até então, nunca 

haviam deixado a linha sonhar [...]. A linha aguarda. A linha espera. A linha repensa 

um rosto[...]. a linha se eleva. A linha vai ver [...]. a linha germina. A linha renuncia. A 

linha repousa. A linha se fecha. Meditação. Dela continuam a partir fios longamente”.  

E, num paralelo, escreve Pontalis, “aí está o que poderia definir uma arte da 

escuta453, de uma escuta que, à sua maneira, disse a si mesma os meios de ver e de 

conduzir para o amor pela psicanálise – essa aventura de linhas”.  

 

Concluindo, uma outra frase de Klee: “A arte não reproduz o visível. Ela torna 

visível”. Com esse dizer, ele toca no paradoxo da visão, que é o fato de que “a perda 

de vista já está prefigurada nela, é inerente ao seu destino. [...] A visão do pintor e a 

transferência na análise dariam lugar a isso: a visão como perda de visão”. 454 

                                                
451 Pontalis, J-B. Perder de vista – da fantasia de recuperação do objeto perdido. RJ, Jorge Zahar Editor, 1991 
452 Henry Michaux, “Aventures des lignes”, prefácio do livro de W.Grohmann, Paul Klee, Flinker, 1954 apud 
Pontalis, J-B., 1991, p.210  
453 o grifo é meu 
454 Pontalis, J-B., op.cit., p. 210-211 
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Prosseguindo na captura... 

 

“Ainda que a casca fique marcada por aquilo que ela abriga,  

aquilo que é ocultado por ela nela se revela.”455 

    

   

Ao longo deste ensaio, os intercâmbios entre a estética, a história, a filosofia e a 

psicanálise permitiram trabalhar “ao vivo” a captura na qual me vi enredada.   

A captura foi tecendo a trama e, ao mesmo tempo, se constituindo como a 

própria trama dessas reflexões. Uma força que provocou indagações, instigou buscas, 

leituras e articulações.  

. 

 Como apontado nos capítulos iniciais, sugeri pensar a experiência da captura 

desdobrada em dois momentos: “o instante do olhar”, o impacto; e “o tempo para 

compreender”, a reflexão. O impacto seria a captura, propriamente dita, e a reflexão, 

um de seus desdobramentos possíveis. 

 No “instante do olhar”, estaríamos diante de uma vivência desconcertante, 

impactante... onde somos capturados – pela obra e por nossos próprios desejos. 

 Já o “tempo de compreender”, anuncia a possibilidade de sair desse impacto, de 

se mover em busca de significações para essa experiência. Significações que só 

poderão ser construídas através de um olhar direcionado para as relações estabelecidas 

entre obra e espectador a partir encontro que se deu entre eles. Ou seja, com um olhar 

- uma postura - que não dissocia sujeito e objeto, espectador e obra de arte; postura 

esta que foi sendo articulada ao longo deste ensaio.  

                                                
455 Abraham,N. “A casca e o núcleo” in Abraham,N. e Torok,M. A Casca e o Núcleo.  SP, Ed. Escuta, 1995, p.192 
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 Penso que uma parte das indagações que abriram este ensaio, encontraram 

espaço para reflexão e articulação. E, fundamentalmente, articulação entre a psicanálise 

e a arte; articulação entre uma experiência subjetiva e a busca de sua significação.  

Muitas indagações ficaram em aberto ou até mesmo, dispararam novos 

questionamentos. Questionamentos estes que apontam para o múltiplo e infinito  

horizonte da reflexão. Um horizonte que jamais se completa. 

Outras questões ficaram em aberto, não por esse caráter de infinitude e de 

multiplicidade da reflexão, mas sim, por uma impossibilidade de acesso – 

impossibilidade dada pelas vicissitudes da própria experiência da captura. 

 Uma delas, diz respeito à impossibilidade de “capturar” a captura. Da mesma 

maneira que nos é impossível perceber (ou capturar) um objeto em sua totalidade, em 

todas as suas faces – visíveis e invisíveis – a captura também se revela por uma 

descontinuidade. E não só. Parafraseando Camille Claudel, “há sempre algo de ausente 

que não se deixa capturar e que segue nos instigando” ... Ou nos atormentando, como 

na carta que Camille escreve a Rodin: “Há sempre algo de ausente que me atormenta”.  Há 

sempre algo que escapa... que não se deixa ser capturado.  

Mas, então, que caminhos se abrem, que destinos podem ser dados a essa 

experiência?  

 

 Retomarei aqui uma questão, a meu ver, fundamental, que foi apontada no 

capítulo “Pensando a captura –abrindo alguns fios”: quando proponho pensar se a 

experiência da captura - essa experiência do instante -, “poderia ser entendida como 

um “momento-síntese”, como um “insight” às avessas.”   

 Consideramos ao longo deste percurso, que no encontro com a obra, no 

instante em que se dá o impacto – a captura propriamente dita - o que ocorre é a 

irrupção do desejo, da paixão, que leva o espectador a uma vivência de fascínio, de 

encantamento e de fusão com a obra.  
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 Portanto, pensar neste instante como aquele onde ocorre a irrupção de uma 

pulsionalidade, é pensar numa força que encontra um determinado espaço, a 

possibilidade de se manifestar. Esse instante – o momento da captura - poderia ser 

comparado com o instante de abertura de um diafragma: uma rápida abertura que 

deixa a luz atravessar e assim, revelar uma (ou algumas) de suas faces.    

Não seria este o mesmo movimento de irrupção do inconsciente? Assim como 

um lapso, um chiste, um sintoma ou mesmo um sonho? Um inconsciente que se 

constrói no próprio instante em que se presentifica? 

 A noção estética de formatividade, proposta por Pareyson, nos agrega 

elementos nessa direção, pois, considerar forma e conteúdo algo único, é exatamente 

reconhecer um território criado por essa conjunção. Pensar nas formações do 

inconsciente é pensar sobre essa potência formativa das pulsões, das paixões, dos 

desejos.   

Sugiro então, pensar que a captura – em seu momento de impacto – é também 

uma forma de “apresentação” do inconsciente – uma forma sempre inusitada, 

desconhecida e disruptiva. A captura como uma “formação do inconsciente”. 456 

 

 Uma “formação do inconsciente” não apenas pelas características de sua 

construção, mas, em especial, pelo seu caráter condensado. Um caráter cuja densidade 

não se dá a traduzir. É, justamente, segundo Kon, “na característica de condensação 

inovadora que parece residir a força que permite a criação e a irrupção do sonho, do 

dito espirituoso, da escolha amorosa, da obra de arte capaz de produzir prazer, do 

humor, da visão e do pensamento inéditos.”457 E eu completaria – da captura.  

                                                
456 E, em paralelo, no campo estético, será que a experiência da captura poderia se comparar à experiência do 
“sublime”? Pois ambas referem-se ao impacto que a contemplação de uma obra produz no espectador, colocando em 
marcha suas emoções e seu universo de desejos. 
457 Kon, N.M., 2003, p.310 
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Nessa perspectiva, Nicolas Abraham, em seu texto “A casca e o núcleo”458 

também se refere a essa impossibilidade de apreensão, referindo-se à teoria 

psicanalítica em geral. Afirma que “os conceitos psicanalíticos, por mais desajeitados, 

incoerentes e até escandalosos que pareçam, possuem não sei que poder, que não 

conseguiríamos incluí-los em sistemas de referência estranhos sem arrancar-lhes o 

nervo.” Os conceitos formariam uma casca protetora, que dissimularia e revelaria a um 

só tempo, aquilo que forma o núcleo. E é o núcleo que, “invisível, mas atuante, 

confere seu sentido a toda a construção.”459 

Portanto, a tentativa de analisar essas criações, as “formações do inconsciente”, 

retiraria essa força, arrancaria-lhe o nervo, essa potência geradora  responsável pela 

irrupção do prazer. Assim como com o chiste, com o lapso ou com qualquer uma das 

formações do inconsciente, a tentativa de “desfiar/analisar” a captura desfaria sua 

potência, retiraria seu caráter singular, eliminaria seus efeitos de surpresa, de prazer, de 

impacto ou de graça...enfim,  esvaziaria a experiência.     

Há que se considerar que o gesto da criação é intangível... 

Mas, se aquilo que é ocultado pela “casca”, nela se revela, podemos então 

procurar, nas dobras dessas formações do inconsciente, as marcas que elas anunciam, 

as linhas que elas indicam de possíveis associações. São linhas, que podem ser 

“desfiadas” e “re-tecidas” através de uma análise, de uma reflexão. Um procedimento 

que implica numa perda - a perda do prazer que aquela eclosão provoca em seu 

“estado vivo” – para que seja possível um ganho: a “recriação” a partir dessas 

linhas/marcas que se deixam capturar. Essas análises possíveis, como já vimos, se 

darão num segundo tempo – no “tempo de compreender”.  

   

                                                
458 Abraham,N., 1995, p.193 
459 Ibid., – op.cit p.194-197. Abraham segue afirmando que, nessa direção de suas reflexões, o campo da psicanálise 
estaria situado “nesse solo de impensado da fenomenologia.”  E se pergunta: “Como incluir num discurso, seja ele 
qual for, aquilo que, para ser sua condição lhe escaparia por essência? [...] O núcleo do ser – o Inconsciente”   
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Além disso, pensar na captura, é também pensar na constituição de um espaço 

onde o espectador e a obra de arte encontram suas possibilidades de mútuas 

(re)significações. Pois, como vimos, não estamos apenas diante de um sujeito que 

interpreta o objeto, mas também de um sujeito que é interpretado pelo objeto. 

 Em outras palavras, o espectador interpreta e é interpretado pela obra. 

  

 “A psicanálise, ao admitir a sedução condensada da arte como algo que lhe é 

inerente, pode assumir então, o movimento de se deixar perder460 para depois, com 

um pouco de sorte, tornar a se achar.”461 É o viver a “aventura psicanalítica”... um 

espaço de conjunção da livre associação com a atenção flutuante,  favorecendo novas 

irrupções e, posteriormente,  novas significações.   

 Temos, então, no segundo momento da captura, a reflexão (a análise), como um 

instrumento possível de articulação entre os elementos da experiência da “captura”. 

Embora seja um instrumento “analítico”, cujo caráter é oposto ao da experiência - que 

é “sintética” - possibilita o trânsito ao mesmo tempo “por dentro” e “para fora” da 

captura, através dos diferentes significados que o espectador vai construindo não só 

em relação àquela obra de arte, mas também em relação a si próprio a partir das 

inquietações que a obra lhe endereça. 

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

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

e por que não, seu caráter vivente.  

Não podemos perder de vista, portanto, que tanto a obra quanto o espectador 

ocupam os mesmos lugares - ainda que de maneira alternada – na experiência da 

captura. Ou seja, os papéis de “capturador” e de “capturado” não são papéis fixos e 

sim, circulantes, móveis. O papel capturante, como poderia parecer a partir do título 

deste ensaio, não é , portanto, prerrogativa da obra de arte, pois ela também é, de certa 
                                                
460 viver o impacto da captura, se permitir ser surpreendido e seduzido pela obra 
461 Kon, N.M., 2003, p.312 
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forma, capturada pelo espectador quando este a contempla e a interpreta. E, 

paradoxalmente, é nessa captura que a obra é tornada viva. E é isso, segundo Merleau-

Ponty. que irá conferir à obra sua transcendência.  Em seu texto “A dúvida de 

Cézanne” ele assim descreve esse efeito: “Um pintor como Cézanne, um artista, um 

filósofo, devem não somente criar e exprimir uma idéia, mas ainda despertar as 

experiências que a vão enraizar em outras consciências. [...] então a obra de arte terá 

juntado essas vidas separadas, não mais unicamente existirá numa delas como sonho 

tenaz ou delírio persistente ... vindo a habitar vários espíritos – espírito possível – 

como uma aquisição para sempre.”462 

.  

E, como referido várias vezes neste ensaio, a reflexão que se coloca com maior 

coerência diante dessas articulações, é aquela que se pauta na “construção de 

sentidos”, uma construção que brota no próprio momento da reflexão e que abre 

caminhos para a saída do sujeito desse estado inicial de fusão – estado da paixão - 

permitindo que ele volte a ter acesso à palavra.  Portanto, definitivamente, não 

estamos mais diante de uma postura decifradora. 

 

Dentro dessa perspectiva, o conceito psicanalítico de “transferência” tem um 

papel importante, na medida em que se oferece como uma leitura que gera novas 

articulações sobre a questão dessa irrupção - desse instante da captura, desse momento 

da eclosão, dessa experiência da fusão. Irrupção que só ocorre num espaço onde 

espectador/obra de arte se deixam afetar mutuamente. E, a partir daí, novas 

interpretações serão construídas, revelando a ambos novas e múltiplas faces de si 

próprios. Isso se dá tanto com as irrupções que se apresentam na experiência analítica 

– lapsos, sonhos, etc – como, potencialmente, em qualquer   atividade humana.  

 

                                                
462 Merleau-Ponty, M.  1975, p.121 
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Com todas essas considerações, constrói-se um espaço onde não há frente nem 

verso, onde não há um dentro e um fora, enfim, onde não há uma única orientação. 

Um espaço construído pelos intercâmbios, pelas “entre-faces”, pelos “inter-perfis”, 

pelos encontros e desencontros entre os elementos que dele participam e que se 

afetam continuamente e, pela análise que ali se faz possível. Um campo onde a 

familiaridade e o estranhamento convivem e convocam um constante despertar de 

consciência... 

Um espaço que possibilita o sujeito a aceder à palavra. Ou seja, a palavra como 

um destino possível para a experiência da captura; como a possibilidade de se tecer 

uma rede de significações a partir da emoção que brotou na contemplação de uma 

obra. Um tecer que permite criar diversas tramas; seja a trama dos sentidos mais 

imediatos e contíguos à obra, seja a trama onde os sentidos, como numa rede, vão 

alcançando distâncias significativas e desdobramentos inusitados.  Vemos então, que 

no percurso de recuperação do sujeito do impacto desnorteante, um processo criativo 

pode ser disparado – uma criatividade cujo alcance se fará conforme as singularidades 

do sujeito. Este ensaio, por exemplo, pode ser visto como uma possibilidade de 

construção a partir dessa potencialidade criadora da captura. 

 

 

Ainda uma outra consideração. Quando se indaga “o que opera essa captura? 

Que elementos, sejam da obra, sejam do espectador, tomam parte na constituição 

dessa experiência?”, o percurso traçado neste ensaio aponta para todas essas direções, 

compreendendo que é sempre na relação entre as especificidades da obra e a 

subjetividade do espectador que uma captura pode ocorrer. Numa condição de 

“sobredeterminação”, portanto, resultante de um campo de forças, a saber, o campo 

das subjetividades.  
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Mas para entendermos essa relação, é necessário considerarmos as 

especificidades de cada um dos elementos: da obra, destacamos não só suas qualidades 

estéticas, técnicas e expressivas, como também sua inserção no contexto em que é 

criada, e a maneira pela qual ela responde às questões de sua contemporaneidade, 

produzindo marcas que podem atravessar e ultrapassar essa época. Do espectador, 

podemos identificar, através da captura, da “presença viva de uma experiência erótica” 

na contemplação da obra de arte (já que esta ressoa em seus componentes libidinais), 

alguns traços de sua subjetividade, dado que esses componentes libidinais estão 

sempre em busca de uma satisfação, em busca do prazer.  

Mas, para além ou, quem sabe, para aquém da sua rede de desejos, é necessário 

também que haja uma abertura por parte do sujeito, uma receptividade, para que uma 

experiência nova venha se instaurar. É permitir se deixar surpreender, se deixar 

fascinar, se deixar capturar... é poder se perde de si mesmo... 

Trata-se aqui de uma posição que aponta para um dos avatares do “feminino”: a 

sua vertente da receptividade. Até aqui, analisamos o feminino em seu caráter 

“sinistro”, em sua face terrorífica e terrificante; aquilo que provoca um estranhamento 

diante de uma alteridade radical. Mas, é necessário não perder de vista esta outra face, 

essa face receptiva e continente. E é na coexistência entre elas que a experiência de 

captura encontra seu “ninho”.  

Mas, falar sobre o feminino é falar de um imenso universo... um universo que 

ultrapassa as “fronteiras” deste ensaio, ainda que se mantenha no horizonte ao alcance 

de  nossa visão. Uma visão voltada para os confins... 

 

Do emaranhado, alguns fios puderam ser reconhecidos. Outros, quem sabe, 

poderão ser num outro momento. Mas, certamente, muitos deles permanecerão nesse 

emaranhado, persistindo em seu caráter enigmático, instigando incessantemente 

aqueles que nele se debruçarem. 
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De volta à minha captura  
 

O encontro do meu olhar com a obra “Perseu e a Medusa”... teria sido o 

espelho, refletindo o meu duplo? O reflexo do meu próprio estranhamento diante 

dessa alteridade radical que mal posso reconhecer?  Seria o encontro com o feminino 

em sua expressão mais “bruta”? 

Certamente isto, e para além disto. Um impacto produzido, ao mesmo tempo, 

pelo horror e pelo fascínio. Uma experiência de encontro com o belo, com aquela 

representação que fascina e ao mesmo tempo, na densidade de sua tessitura, carrega os 

horrores de um medo primordial. Medo daquilo que nos lança à condição de 

incompletude e de solidão. Medo da desordem e do informe. Medo dos destinos da 

paixão. 

Tudo isso sendo contado através da a obra e da história de vida de Camille 

Claudel – dada a condição indissociável entre vida e obra463. Um pano imaginário que 

dá corpo e recobre o real, o pulsional – de forma tal que torna possível uma certa 

aproximação. Uma aproximação dessas manifestações do originário... 

Perseu/Medusa pode ser Rodin ... pode ser Camille ... posso ser eu... todos, 

através do reflexo especular que, de alguma forma, nos dá um “lugar” como sujeitos, 

carregados em suas entranhas dessas marcas originárias, muitas delas tingidas de 

tonalidades “insuportáveis”. Resta-nos então, poder debruçar na maneira – tão 

                                                
463 Nos dizeres de Merleau-Ponty: “É certo que a vida não explica a obra, porém certo é também que se 
comunicam. A verdade é que esta obra a fazer exigia esta vida.”  In Merleau-Ponty,M. ,1975,  p.122  
Portanto, a obra não é efeito da vida, mas aquilo que exige esta vida determinada.  É a obra que explica a vida e não 
o contrário, pois a obra é a maneira como o artista transforma, num sentido figurado e novo, o sentido literal e 
prosaico de sua situação de fato. 
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complexa e nem sempre eficaz – que cada um encontra para tecer esse “insuportável” 

nas tramas do “possível”.   

 

Este ensaio é, sem dúvida, uma possibilidade que encontrei de tecer 

significações possíveis para esses encontros - o encontro com uma obra tão 

desconcertante; o encontro com uma artista; o encontro com uma mulher. Uma 

alternativa para o desejo de transformar essa experiência numa via fértil de construção 

de sentidos para a minha própria trajetória pessoal - de mulher, de psicanalista e de 

artista plástica. Uma via de criação entre essas faces da minha subjetividade, através 

das múltiplas faces traçadas nesse percurso. Uma criação pela escrita, que foi se dando 

tal qual uma pintura, onde o diálogo entre as linhas, as pinceladas, as cores, os acasos e 

o suporte vai construindo a “trama” da obra. 

   

Mas, o encontro enigmático com “Perseu e a Medusa” continua insistindo. Pois, 

na ânsia de (se) olhar ou destruir (n)o outro – duplo de si – o encontro foi com o 

espelho. De uma arma efêmera destinada a visar o pescoço da Medusa, o escudo se 

tornou o espelho suicida que devolveu o olhar de homicídio nos olhos de 

Perseu/Rodin/Medusa/Camille Claudel.    

 

Um “olhar” que busquei reencontrar... porém, num reencontro que se mostrou 

ilusório. 

 

 Paris, julho de 2003 - busco os “rastros” de Camille Claudel através de suas 

obras e de seus ateliês. Encontro uma pequena parte deles... apenas aquilo que 

sobreviveu na memória da cidade. 
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Paris, julho de 2005 – tenho em mãos o endereço da atual moradia de “Perseu e 

Medusa”. Uma excitação toma conta de mim... preciso revê-la! Quero poder 

contemplá-la depois de todo esse percurso, depois de todos esses anos de tão intensa 

convivência, embora uma convivência “virtual”! Ao mesmo tempo, um receio, uma 

tensão: será, de fato, um reencontro? Ou será um novo encontro, uma nova 

experiência? Uma experiência que talvez não me capture...e que desfaça uma ilusão?   

E o encontro se deu. Mas não com “Perseu e Medusa”, e sim, com a “obra 

ausente”, com o espaço vazio deixado por ela.464  

Num primeiro instante, uma decepção... uma desilusão. Mas, no momento 

seguinte, um alívio e a possibilidade de restituir o lugar da ilusão: “Perseu e Medusa”, 

para mim, não é mais a obra em si... “Perseu e Medusa” é agora uma construção do 

meu imaginário, um desdobramento da experiência de captura que vivi.  

Uma experiência de um instante, de um impacto que jamais será 

“recapturado”...  Mas, por isso mesmo, uma experiência que me lança numa viagem de 

criação. Uma criação que espero, ressoe em outros imaginários e desperte outras 

criações. 

 

   

 

 

  

  

.  

   

  

 

                                                
464 Pois, exatamente naquele período, ela estava sendo exposta fora da França. 
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Linha do tempo 
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ANO  
1545 Benvenuto Cellini esculpe Perseu e Medusa (bronze) 
1648 Fundação da Academie des Beaux-Arts 
1789 Declaração dos Direitos do Homem 
1800 Antonio Canova esculpe Perseu e Medusa (mármore) 
1848 Revolução de 1848 
1850 Início da reurbanização de Paris  
1863 1º. Salão dos Recusados 
1864 Nascimento de Camille Claudel - 8 de dezembro 

2º. Salão dos Recusados 
1866 Nascimento de Louise – irmã de Camille 
1868 Nascimento de Paul – irmão de Camille 
1870 Declaração de guerra da França à Prússia 
1871 Comuna de Paris 
1873 Madame Leon Bertaux,  abre uma escola de escultura para mulheres 

3º. Salão dos Recusados 
1874 1ª. Exposição dos Impressionistas 
1876 1o. encontro de Camille com A. Boucher 

Camille esculpe David et Goliath; Bismarck; Napoleão   
1877 Rodin expõe Idade do Bronze 
1878 Exposição Universal de Paris 
1880 Família Claudel muda-se para Paris 

Rodin recebe a encomenda da As Portas do Inferno 
1881 Camille entra na Academia Colarossi 

Criada a Union des Femmes Peintres e Sculpteurs 
1882 Camille aluga um atelier com suas amigas 

É apresentada por Alfred Boucher a Paul Dubois, diretor da Escola 
Nacional de Belas Artes 

1883 Camille é aceita no atelier de Rodin 
1884 Camille produz Paul Claudel aos 16 anos 

entre 1884 e 1887, Rodin esculpe Perseu e Medusa 
1885 Expõe na Sociedade dos Artistas Franceses 
1886 Esculpe Busto de Rodin 

Expõe na Sociedade dos Artistas Franceses 
Rodin esculpe O Pensamento, O beijo e Fugit Amor 

1887 Camille sai da casa de seus pais e vai morar no atelier que Rodin aluga 
para eles 
Expõe na Sociedade dos Artistas Franceses 
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1888 Sakountala  – obra de Camille é premiada pela Sociedade dos 
Artistas Franceses 
Casamento de Louise, sua irmã 

1889 Rodin esculpe O Eterno Ídolo 
Participa da Exposição Universal de Paris 

1892 Camille sofre um aborto 
Rodin esculpe O Adeus 
Expõe na Sociedade Nacional de Belas Artes 

1893 Camille produz A Valsa e Clotho (em gesso) 
Torna-se sócia da Sociedade Nacional de Belas Artes 
Paul Claudel parte para os Estados Unidos e em dezembro é nomeado  
cônsul suplente, em Boston 
Octave Mirbeau escreve um artigo elogioso sobre a obra de Camille 
Expõe na Sociedade Nacional de Belas Artes  

1894 Camille separa-se de Rodin 
participa na exposição da Libre Esthétique de Bruxelas 
Expõe na Sociedade Nacional de Belas Artes 

1895 Camille reata com Rodin  
Esculpe Sakountala em mármore  
Expõe na Sociedade Nacional de Belas Artes 
Freud publica As psiconeuroses de defesa 

1896 Conhece Mathias Morhardt, redator do jornal Le Temps 
Expõe As bisbilhoteiras (gesso) em Genebra 
Expõe na Sociedade Nacional de Belas Artes 
Expõe A valsa (argila) no Salão de Art Nouveau 

1897 Expõe na Sociedade Nacional de Belas Artes  
As mulheres são aceitas na École de Beaux-Arts 
Expõe na galeria de Samuel Bing   

1898 Rompimento definitivo entre Camille e Rodin 
Demite-se da Sociedade Nacional de Belas Artes 
Esculpe Pensamento Profundo 
Expõe na Sociedade Nacional de Belas Artes 
Esculpe Perseu e Medusa (em gesso) 
Morhardt publica no Mercure de France o artigo “Mademoiselle Camille 
Claudel” 
Rodin esculpe O Beijo e Balzac 

1899 Camille muda-se para o Quai de Bourbon 
Esculpe Clotho em bronze, A Idade Madura - 1º. gesso, e a maquete de 
Perseu 
Expõe no Salão Nacional de Belas Artes  
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1900 Paul Claudel parte para a China 
C. Mauclair escreve um artigo sobre Camille 
Expõe três obras na Exposição Universal 
Conhece Eugène Blot, seu futuro editor e amigo  
Freud publica A Interpretação dos sonhos 

1902 Esculpe Perseu e a Medusa, em mármore 
Expõe na Sociedade Nacional de Belas Artes 

1903 Faz a 2ª.versão da Idade Madura, O Abandono, Perseu( em bronze) 
Artigo de Réval, na Revista Femina 
Exposição da Idade Madura (bronze) no Salão Nacional dos Artistas 
Franceses 

1904 Encontro com Henry Asselin 
Expõe no Salão de Outono 

1905 Último ano produtivo de Camille 
Esculpe A Fortuna, Vertume e Pomone, Niobe Ferida 
Em dezembro faz sua última grande exposição 
Exposição Camille Claudel na Galeria Eugène Blot 
Paul Claudel escreve Camille Claudel statuaire   
Expõe no Salão dos Artistas Franceses 
Expõe no Salão de Outono 

1906 Niobide  Fe rida é exposta 
Camille inicia a destruição de suas obras 
Rodin inaugura O Pensador 
Casamento de Paul Claudel 

1907 Encomenda do Estado de Niobe Ferida  
Expõe no Salão de Outono 
Exposição na Galeria Eugène Blot 

1908 Exposição coletiva na Galeria Eugène Blot 
1909 Paul Claudel é nomeado cônsul em Praga 
1910 Exposição das Mulheres Pintoras e Escultoras, no Grand Palais 
1911 Paul Claudel é nomeado cônsul geral em Frankfurt 
1912 Paul Claudel escreve um artigo sobre Camille 

Henry Marcel organiza uma exposição em Roma, dos bronzes de Camille 
Claudel pertencentes à coleção de Eugène Blot 

1913 Morre o pai de Camille 
Camille é internada em Ville-Evrard  
Camille inicia sua correspondência 
Artigo de Paul Claudel sobre Camille na revista L’Art Décoratif  
Paul Claudel é nomeado cônsul geral em Hamburgo 
Faz uma visita a sua irmã 
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1914 Camille é transferida para Montdevergues  
Declaração de guerra 

1915 Visita de Paul Claudel a Camille 
1917 Casamento de Rodin e Rose Beuret 

Morte de Rodin e sua esposa Rose 
1918 Mãe de Camille solicita ao Ministério da Instrução Pública e das Belas 

Artes uma pensão para sua filha 
1920 Dr. Brunet aconselha a reintegração de Camille na família 

Mãe de Camille se opõe 
Visita de Paul Claudel a Camille 

1925 Visita de Paul Claudel a Camille 
1926 Nova tentativa dos médicos de reintegrar Camille à sua família 
1927 Visita de Paul Claudel a Camille 
1928 Visita de Paul Claudel a Camille 
1929 Morre a mãe de Camille 
1930 Visita de Paul Claudel a Camille uma vez ao ano até 1936 
1934 Exposição “Retrospectiva de Camille Claudel” no Salon des  f emmes  

ar tis te s  modernes .  
1935 Morre Louise, irmã de Camille 
1938 Uma obra de Camille é exposta na Exposição das Mulheres Artistas 

Modernas 
1942 Paul Claudel é nomeado tutor e administrador dos bens de Camille 
1943 Ultima visita de Paul Claudel a Camille 

Morre Camille Claudel em 19 de outubro, aos 79 anos, no asilo de 
Montdevergues 
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