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Resumo 

 

DIAS, Daniel Bezerra. Desejo, Alucinação, Produção: La Tentation de saint Antoine 

segundo Flaubert e Cézanne. 2016. 168 p. Dissertação de mestrado em Letras – Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciência Humanas da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

O século XIX retoma, por meio de narrativas literárias e pictóricas, o enredo de Antão, 

personagem da religião católica que teria se exilado no deserto em busca da dedicação às suas 

orações e à leitura bíblica. A representação de Antão do deserto, do Santo Antão, é revista no 

texto literário de Gustave Flaubert e na pintura de Paul Cézanne. Flaubert, nas três versões de 

sua La Tentation de saint Antoine (1849, 1856 e 1874), reconstruiu o enredo do santo por meio 

do discurso da alucinação, articulado a suas leituras, estudos e observações do quotidiano, como 

se notam em seus relatos de viagem e em seus manuscritos. O escritor busca na construção do 

erótico e da ciência a base para o questionamento da fé do santo, atormentado por imagens 

invocadas dum sem-número de relações interdiscursivas. Cézanne, por sua vez, busca nas 

referências pictóricas, em especial em pinturas do século XIX, a produção de sua La Tentation 

de saint Antoine, estabelecendo, sobretudo na versão definitiva (1877), relações com a obra de 

Flaubert. 

 

Palavras-chave: 1. Flaubert, Gustave 1821-1880. 2. Cézanne, Paul 1839-1906.  3. La Tentation 

de saint Antoine. 4. Literatura e Pintura francesas. 5. Crítica Genética. 
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Abstract 

 

DIAS, Daniel Bezerra. Desire, Hallucination, Production: The Temptation of Saint Anthony 

according to Flaubert and Cézanne. 2016. 168 p. Master dissertation for a Master’s Degree 

in Liberal Arts (Literature) – School of Philosophy, Literature and Human Sciences of 

University de São Paulo, São Paulo, 2016. 

The 19th century recovers, through literary and pictorial narratives, the story of Anthony, a 

character from the catholic religion whose legend says that he exiled himself in the desert in 

search of full dedication to his prayers and biblical readings. The representation of Anthony, or 

Saint Anthony, in the desert is revised on Gustave Flaubert’s literary text and Paul Cézanne’s 

painting. Flaubert, in the three versions of his The Temptation of Saint Anthony (1849, 1856 

and 1874), reconstructed the story of the saint through the discourse of hallucination, 

articulating to his readings studies and quotidian observations of hallucination, as shown in his 

travel reports and in his manuscripts. The writer searches in the construction of the erotic and 

of the science the basis for the questioning of the saint’s faith, who was tormented by images 

invoked from an infinite number of inter-discursive relations. Cézanne, on the other hand, 

searches in the pictorial references, specially in 19th century paintings, the production of his The 

Temptation of Saint Anthony, establishing, particularly in the definitive version (1877), 

relations to Flaubert’s work. 

Key words: 1. Flaubert, Gustave 1821-1880. 2. Cézanne, Paul 1839-1906.  3. The Temptation 

of Saint Anthony. 4. French literature and painting. 5. Genetic Criticism.   
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Résumé 

 

DIAS, Daniel Bezerra. Désire, Hallucination, Production: La Tentation de saint Antoine 

d’après Flaubert et Cézanne. 2016. 168 p. Dissertation Master en Lettres, soutenue à la 

Faculté de Philosophie, Lettres et Sciences Humaines de l’Université de São Paulo, São Paulo, 

2016. 

 

Le XIXe siècle reprend, au moyen de récits littéraires et picturaux, l'intrigue d'Antoine, 

personnage de la religion chrétienne qui se serait exilé au désert à la recherche du dévouement 

aux prières et à la lecture biblique. La représentation d'Antoine anachorète, du Saint Antoine, 

est revue dans le texte de Gustave Flaubert et dans la peinture de Paul Cézanne. Flaubert, dans 

les trois versions de La Tentation de saint Antoine (1849, 1856 et 1874), a réédité l'intrigue du 

saint par le bais du discours de l'hallucination, en articulant aux lectures études et observations 

du quotidien, comme on observe dans ses rapports de voyage et dans ses manuscrits. L'écrivain 

cherche dans la constitution de l'érotique et de la science l'essentiel pour faire parvenir des 

questions sur la foi du saint, qui est tourmenté par l'imagerie invoquée par d'innombrables 

relations inter-discursives. Cézanne, de son côté, cherche dans les références picturales, surtout 

dans les peintures du XIXe, la production de son La Tentation de saint Antoine, en établissant, 

plus particulièrement dans la version définitive (1877), des relations avec l'œuvre de Flaubert. 

 

Mots-clés : 1. Flaubert, Gustave 1821-1880. 2. Cézanne, Paul 1839-1906.  3. La Tentation de 

saint Antoine. 4. Littérature et peinture françaises. 5. Critique génétique.   
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1.  Primeiras palavras 

 

Foi em uma aula, ministrada pelo professor Philippe Willemart na Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH/USP), que o 

interesse pela Crítica Genética surgiu, quando tive o conhecimento da existência dos 

manuscritos de À la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Também foi em outra aula, 

ministrada pelo professor Alexandre Bebiano, na mesma instituição, que me interessei pelo 

processo criativo de Flaubert. 

A leitura do manuscrito como “documento portador do processo de criação”1 faz-se uma 

oportunidade valiosa para a compreensão do objeto artístico, não desprezando ainda outros 

métodos de análise (aliás, embora o manuscrito tenha sido a base para a interpretação do 

processo criativo, tentou-se aliar à Crítica Genética métodos que julgo pertinentes ao 

enriquecimento das discussões), mas são nas rasuras feitas no texto, nas repetições dos traços 

do desenho, que se observam a marca de um trabalho2. Eis a grande razão por sua escolha. A 

nudez do objeto artístico, onde ocorre os vai-e-vem que levam à sua concepção, despertou-me 

grande interesse: a arte é muito mais do que ela se mostra em sua recepção; outras redes de 

conhecimento são estabelecidas no contato com os documentos deixados pelo artista. 

Inicialmente interessei-me pelo processo de escrita de Madame Bovary, mas foi graças 

a La Tentation de saint Antoine que comecei a esboçar algumas ideias que viriam a se 

transformar na presente pesquisa. Imagens provenientes da mente de um personagem isolado 

no vazio foram tão energéticas quanto o que explica a teoria do Big Bang; de um corpo instável, 

tudo no universo teria sido originado, de uma explosão, tão intensa quanto a dos “fogos de 

artifício”3 de Flaubert. Era como se estivesse diante de uma pintura, tamanha a vibração das 

suas descrições, de onde eclodiram um forte erotismo trazido pelas alucinações. O surgimento 

desse quadro riquíssimo levou-me a buscar na pintura, arte com a qual o texto relaciona-se, o 

cotejo entre o trabalho de Flaubert e de algum pintor contemporâneo seu... foi então que La 

Tentation de saint Antoine de Cézanne surgiu. A maneira “simples” de composição do cenário 

explorou de um modo interessante a temática do erotismo. Longe do estilo acadêmico de 

composição, Cézanne trouxe à sua tela por meio da dinamicidade de suas pinceladas um 

                                                 
1 PINO, Claudia Amigo, ZULAR, Roberto. Escrever sobre escrever. Uma introdução crítica à crítica genética. 

Martins Fontes: São Paulo, 2007; p.18. 
2 Cf. Ibid., p.19. 
3 FLAUBERT, Gustave. Correspondance. In: FLAUBERT, Gustave. Œuvres complètes et Annexes. Éditions 

Arvensa: Saint-Julien-en-Genevois, 2014, p.5305. Carta enviada a Luise Colet em 7 de julho de 1853. 
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destaque à figura feminina que exerce a tentação a Antão. O modo como o colorido se encarna 

em sua tela pareceu-me similar ao modo de composição dos personagens que surgiam da mente 

do santo de Flaubert. Iniciou-se a empreitada, que abaixo tento descrever. 

Após a primeira leitura da versão definitiva4, revistei a obra de Flaubert algumas vezes, 

acompanhado sobretudo da primeira versão, a de 1849. Minhas leituras foram seguidas de perto 

por obras que contribuíram com a descrição do processo artístico de Flaubert, tais como a de 

Pierre-Marc de Biasi com a obra Carnets de travail5 e o artigo Flaubert: dynamique de la 

genèse6, de Foucault, por meio de sua Bibliothèque Fantastique7 e de Gisele Séginger, com seu 

estudo Naissance et métamorphoses d’un écrivain8. 

A leitura da tela de Cézanne também foi bem acompanhada. A compreensão da 

simbologia das cores e das funções do colorido foram compreendidas após a leitura de Goethe, 

com sua Doutrina das cores9, de Maurice Merleau-Ponty, com seu O olho e o espírito 10 e de 

Richard Shiff, com Cézanne and the end of Impressionism11. 

Além dos diversos exemplos literários, artísticos e de estudos de casos psicopatológicos 

– na tentativa de se explicar a gênese das alucinações nas Tentations12 – empreguei duas obras 

vitais para a existência dessa pesquisa: Scénarios de La Tentation de saint Antoine: Le temps 

de l’œuvre13, produzida por Gisèle Séginger, e The drawings of Paul Cézanne14, coletânea de 

esboços de Cézanne catalogada por Adrian Chappuis. O leitor dessa pesquisa notará que a 

transcrições de Séginger se dão pelos manuscritos das versões de 1849 e de 1874, concernentes 

à primeira e à segunda versão de La Tentation de saint Antoine, respectivamente. Do mesmo 

modo que a pesquisadora da gênese da obra de Flaubert, empreguei esses documentos para 

estabelecer a discussão sobre o surgimento do erótico e das alucinações, bem como os 

elementos pertinentes a esses dois elementos, como as criaturas, a ciência etc. Particularidades 

                                                 
4 FLAUBERT, Gustave. La Tentation de saint Antoine. Gallimard: Paris, 2011. 
5 BIASI, Pierre-Marc. Gustave Flaubert : Carnets de Travail. Balland: Les plans sur Bex, 1988. 
6 Idem. Flaubert : dynamique de la genèse. ITEM, 2007. Disponível em                                                       

<http://www.item.ens.fr/index.php?id=13330>. 
7 FOUCAULT, Michel.  
8 SÉGINGER, Gisèle. Naissance et métamorphoses d’un écrivain : Flaubert et Les Tentations de saint Antoine. 

Honoré Champion: Paris, 1997. 
9 GOETHE, Johann Wolfang von. Doutrina das cores. Nova Alexandria: São Paulo, 2013. 
10 MERLEAU-PONTY, Maurice. O olho e o espírito. Cosacnaify: São Paulo, 2004. 
11 SHIFF, Richard. Cézanne and the end of Impressionism: a study of the theory, technique, and critical 

evaluation of modern art. University of Chicago Press: Chicago, 1984. 
12 Ou seja, Tentation de Flaubert e de Cézanne. 
13 SÉGINGER, Gisèle. Scénarios de La Tentation de saint Antoine : Le temps de l’œuvre. Présentation. 

Transciptions et notes par Gisèle Séginger. Presses Universitaires de Rouen et de Havre: Rouen, 2014. 
14 CHAPPUIS, Adrien. The drawings of Paul Cézanne. A Catalogue Raisonné – New York Graphic Society 

Ltda: Greenwich, 1973. 
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sobre o catálogo de Chappuis também devem ser esclarecidos: A edição empregada é resultado 

da tradução do francês para o inglês; assim, alguns comentários sobre os esboços de Cézanne 

se darão nessa língua, salvo na citação de seu pensamento quanto à particularidade de Cézanne, 

transcrita na língua original (francês), graças à introdução bilíngue da sua obra. Outra 

particularidade se dá nos títulos dos esboços. A edição traduzida atribui aos esboços títulos em 

inglês15, o que, indiscutivelmente, auxilia o leitor de seu catálogo na identificação da relação 

entre esboço e trabalho definitivo, ou entre esboços e obras de outros artistas. Assim como 

Venturi16, cujo catálogo de Cézanne fomentou a obra de Chappuis, os títulos foram dados 

arbitrariamente, segundo a relação entre esboço e o que veio a se tornar a obra. A ausência de 

paginação do volume 2 do catálogo de Chappuis condicionou no modo de indicação das figuras 

de lá retiradas: no lugar de informar o número da página de onde o desenho foi retirado, tive 

que indicar, o que julguei conveniente, o número dos esboços, identificados como “estudo X, 

estudo Y etc.”. Logo, o leitor encontrará, para o desenho preparatório de La Tentation de saint 

Antoine, a seguinte referência: “CHAPPUIS, Adrien The drawings of Cézanne – A Catalogue 

Raisonné – vol.2 – Plates, New York Graphic Society: Greenwich, 1973; estudo 448”. O 

mesmo se dá com os demais casos trazidos dessa obra. 

Feitas essas indicações, resta identificar a estrutura da presente pesquisa. Após esse 

breve capítulo, intitulado como “Primeiras palavras”, o leitor terá o capítulo 2, “A Crítica 

Genética”, onde tento comentar algumas das características dessa metodologia de estudo, além 

de usar essa metodologia de descrição da construção do pensamento para expor o modus 

operandi de Cézanne e de Flaubert, bem como as condições de trabalho de ambos. O terceiro 

capítulo, o mais denso, intitulado “História de uma Tentação – Loucuras e Seduções pela 

imagem”, oferece a leitura das obras pautadas em discursos médicos do século XIX, em textos 

e pinturas relacionados ao trabalho de Cézanne e de Flaubert e em estudos sobre alucinações, 

cores e desenho. Finaliza-se essa pesquisa com o capítulo 4, “Últimas palavras”, onde as 

considerações finais serão realizadas. 

  

                                                 
15 Sabe-se que Cézanne não batizou seus desenhos preparatórios, nem mesmo seus inúmeros estudos. 
16 VENTURI, Lionello. Cézanne, son Art, son Œuvre. 2 vols. Paul Rosenberg: Paris, 1936. 
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2. A Crítica Genética 

 

 

“O texto é o ponto de encontro de várias escrituras, 

provenientes de diferentes culturas que dialogam entre 

si.”17 

(Maria Célia Leonel) 

 

 Muito sucesso fazem aqueles que desvendam truques e magias. O público mostra-se 

mais interessado em saber da técnica que possibilitou a bela moça de sair incólume das lâminas 

afiadas das espadas, de como o objeto levita diante dos olhos etc. Já numa cultura pop, muitos 

programas televisivos, em especial telejornais, fazem questão de mostrar ao fundo a redação, 

câmeras exibindo-se para outras câmeras, num verdadeiro evento onde mostrar a técnica auxilia 

na construção do espetáculo. O que antes era apenas suporte estrutural passa a ser elemento 

significativo do cenário ostentado, relação espacial que se embelecerá no decorrer desse 

capítulo. Nas artes, o sucesso se dá nos erros de gravação ou na visualização dos sets de 

gravação de grandes filmes, produzindo o efeito de isomeria do status entre os heróis midiáticos 

e seus fãs, tornando-os humanizados e tangíveis. O desvendar dessa realidade “oculta” é 

facilmente difundida por se tratar de uma semiose de consumo imediato. Mas, qual seria a 

interação entre o que está por trás das cortinas do espetáculo e outras linguagens artísticas? 

 Esse capítulo divide-se em dois momentos: o primeiro, procura apresentar a Crítica 

Genética que, embora não seja usada nessa pesquisa como proposta de estudo da construção do 

pensamento, será a ferramenta que auxiliará no entendimento dos corpora e da inter-relação do 

seu processo de produção; o segundo procura apresentar os manuscritos e esboços de Flaubert 

e de Cézanne, ilustrando seus modos de operação durante o processo evolutivo de constituição 

do objeto artístico, (ainda que num estágio embrionário, a ser desenvolvido nos capítulos 

seguintes), bem como indicar as relações entre o artista e o seu eu, ou seja, as interações entre 

o produtor da arte e a sua pisque (relações também estabelecidas no capítulo 3, “História de 

uma tentação – Loucuras e seduções pela imagem” e 4, “Os símbolos das Tentações”). 

 

                                                 
17 LEONEL, Marília Célia. Guimarães Rosa: Magma e Gênese da obra. Editora UNESP: São Paulo, 2000; p.73. 
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2.1. Das origens 

A história da Crítica Genética faz-se recente. Sua origem é datada no ano de 1968, na 

França, no Centre Nacional de la Recherche Scientifique – CNRS18, graças a Almuth Grésillon 

e Louis Hay. Segundo Marie-Hélène Paret Passos, “profissionais de diversas áreas do 

conhecimento empregaram a Crítica Genética em seus estudos, tais como a psicanálise, 

narratologia e linguística”19. A adesão desses profissionais impulsionou o surgimento do 

Institut des Textes et Manuscrits Modernes (ITEM), onde estudam-se os manuscritos literários, 

como os de Proust, de Flaubert e de Zola20. No Brasil, sua chegada ocorreu na década de 1980, 

por intermédio de Philippe Willemart, professor do Departamento de Letras Modernas (DLM-

USP), que enxergou nos manuscritos literários “um lugar privilegiado para estudar o 

funcionamento do inconsciente”21. Os pesquisadores interessados nessa nova realidade 

fundaram a Associação dos Pesquisadores do Manuscrito Literário (APML), o que originou 

outros grupos de estudos relacionados aos manuscritos literários, como Grupo Mário de 

Andrade, alocado no Instituto de Estudos Brasileiros (IEB), o Laboratório de Manuscrito 

Literário, alocado na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH), além do 

Centro de Estudos de Crítica Genética, pertencente à Pontifícia Universidade Católica (PUC-

SP) 22. 

 

2.1.2. Das intenções 

O interesse nesse modo de observação do objeto artístico se dá na possibilidade de 

enxergá-lo em algo que vai além de palavras e de formas. Deve-se às possibilidades de 

compreensão que o trabalho investigativo traz ao pesquisador, fazendo com que ele passe a 

exercer o ofício de “arqueólogo”, sendo mister elencar, organizar e validar o material 

                                                 
18 PINO, Claudia Amigo, ZULAR, Roberto. Escrever sobre escrever. Uma introdução crítica à crítica genética. 

Martins Fontes, São Paulo, 2007, p.11. 
19 PASSOS, Marie-Hélène. Da crítica genética à tradução literária – uma interdisciplinaridade. Editora 

Horizonte: Vinhedo, 2011, p.23. 
20 PINO, Claudia Amigo, ZULAR, Roberto. Escrever sobre escrever. Uma introdução crítica à crítica genética. 

Martins Fontes, São Paulo, 2007, p.12. 
21 Ibid., p.13. 
22 Ibid., p.13. 
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constituinte do seu objeto de estudo. Organiza-se aí o dossiê artístico, também denominado 

prototexto ou documentos de processo23. 

Esse modo de investigação do trabalho direciona o geneticista às origens da obra, sendo 

que ele entra em contato com as anotações e manuscritos do artista, documentação não 

publicada pelo autor24. Tal vertente, defendida por Almuth Grésillon25 contrasta com a proposta 

de Philippe Willemart, que busca a reflexão sobre o surgimento de uma escritura26. Nesse 

sentido, a consulta à documentação referente às intimidades do artista não se faz vital, mas 

outros documentos que possam ter surgido em função da obra analisada, como resenhas que 

denotem ou que criem uma rede de reflexão sobre o objeto artístico. Diante das duas 

possibilidades, a proposta dessa pesquisa intenta à leitura dos manuscritos e esboços de Flaubert 

e de Cézanne, juntamente com uma literatura que auxiliem na compreensão da construção do 

erotismo, da loucura e da simbologia em suas produções.  

 

2.2. Atuando com a Crítica Genética 

 Interessa à Crítica Genética o cotejamento entre as diversas versões e estágios do 

processo de produção do objeto artístico, buscando elementos que tragam à superfície do olhar 

público a essência do ato de fazer artístico. Denota-se, assim, que “o estudo da crítica genética 

abrange o universo sem fim da criação humana”27, tendo que as pesquisas nesse campo, por 

muitas vezes ardiloso, não desconsideram outros métodos de análise, mas, da mesma forma que 

o artista estabelece uma rede de criação ao compor sua obra, enriquece a possibilidades da 

investigação científica sobre o objeto de estudo. Remete-se, aqui, à literatura e à pintura, 

expressões da arte que estimulam o exercício de desenvolvimento imagético dos seus 

apreciadores e – o que vem ao encontro aos interesses dessa pesquisa – dos seus criadores28.  

                                                 
23 Marie-Hélène Paret Passos (Da crítica genética à tradução literária – uma interdisciplinaridade. Editora 

Horizonte: Vinhedo, 2011) emprega o termo prototexto em seu estudo sobre a tradução e a crítica genética, ao 

tratar dos manuscritos validados que servem como documentação acerca do processo criativo. Cecília Almeida 

Salles (Crítica genética – Fundamentos dos estudos genéticos sobre o processo de criação artística. Educ: São 

Paulo, 2008), por sua vez, emprega o termo documentos de processo. 
24 Cf. PINO, Claudia Amigo, ZULAR, Roberto. Escrever sobre escrever. Uma introdução crítica à crítica 

genética. Martins Fontes: São Paulo, 2007, p.12.  
25 Cf. Ibid., pp.102-103. 
26 Cf. Ibid., p.103. 
27 WILLEMART, Philippe. Os processos de criação na escritura, na arte e na psicanálise. Perspectiva: São 

Paulo, 2009 p.79. 
28 A ideia da criação artística será ao longo do texto discutida, sugerindo-se o emprego, no seu lugar, do conceito 

de produção artística. 
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2.2.1. Sob teus véus, encontro-me com teu prazer 

Existe uma grande riqueza no objeto artístico, nem sempre visível ao público. Essa 

riqueza está no que ela esconde, onde a grandeza das formas e das cores se encontra, num lugar 

entre a mente do artista, seu desejo e suas referências, inicialmente traduzidas, bem ou mal, em 

pedaços de papel, cadernetas ou em qualquer meio que possibilite a pré-existência de seus 

sonhos. Denominam-se tais documentos, quando elencados pelo investigador do trabalho 

artístico, dossiês, sobre os quais o crítico pode estabelecer o seu entendimento entre os anseios 

do artista e o mundo que ele constrói. A leitura desses documentos possibilita a compreensão 

do alcance do gozo artístico, graças à aproximação do potencial observado no progresso pelo 

qual o objeto de arte passou antes de ser entregue ao público. Desta forma, a Crítica Genética, 

metodologia de investigação e análise da obra de arte, faz-se uma das principais ferramentas 

para o conhecimento da origem do mundo que o artista oferece, indicando os caminhos e 

descaminhos trilhados, constituídos pelas frustações, acertos e desacertos e, até mesmo, pelo 

sucesso da materialização de seus projetos. 

Empregar a Crítica Genética para a explicação da obra de arte mostra-se tão peculiar 

quanto a descoberta da intimidade do artista, uma vez que diversos eventos da sua vida privada 

se passam no momento da concepção de seu trabalho. A sua importância não se dá unicamente 

em função das possibilidades de entendimento da obra, mas pelo próprio valor que o artista 

considera aos manuscritos: caso fosse diferente, muitos desses documentos teriam se perdido 

pelas próprias mãos de quem lhes deu forma. Ele mesmo tem as condições de enxergar que seus 

rascunhos podem germinar em outras obras, outras versões, sendo mesmo motes disparadores 

para sua criatividade. Os rascunhos são a concretização do momento místico, da imagem, o da 

epifania criativa, ou ainda, como sugere Passos, são “mais que um começo, ele é o meio. Um 

meio caminho, que sempre já começou no pensamento [...].”29, ou, de acordo com Pino e Zular, 

“um acontecimento no tempo e espaço próprios, ligados a uma série de condições de 

possibilidades históricas com as quais estão intrinsecamente relacionados.”30. Por fim, servem-

se de alternativa de compreensão do que o trabalho entregue ao público não se propõe, 

obrigatoriamente, oferecer: a gênese do processo. A análise do manuscrito ou dos esboços pode 

antecipar, de imediato, a interpretação da obra; ela assegura o reconhecimento dos inúmeros 

                                                 
29 PASSOS, Marie-Hélène. Da crítica genética à tradução literária – uma interdisciplinaridade. Editora 

Horizonte: Vinhedo, 2011; p.33. 
30 PINO, Claudia Amigo, ZULAR, Roberto. Escrever sobre escrever. Uma introdução crítica à crítica genética. 

Martins Fontes, São Paulo, 2007, pp.156-157. 
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caminhos trilhados e abandonados pelo artista. É o reconhecimento não somente da estrutura e 

da lógica, de tudo que realmente é pertinente à obra, mas do seu próprio processo de execução, 

como objeto arte. O modo de operação artístico indica o intelecto e a habilidade, a observação 

e a sensibilidade daquele que solitariamente cria, embora sempre acompanhado de ecos de 

outros discursos, de outras artes, do seu ou de outros passados. 

Cecília Almeida Salles pontua questões notáveis ao discorrer sobre a Crítica Genética. 

De modo geral, a pesquisadora faz um apanhado da importância que muitos críticos e até 

mesmo artistas dão à concepção da obra de arte, deixando de lado a ideia de que o desfecho 

seja o grande momento da produção. O esclarecimento dessa importância muitas vezes se dá 

pelo entendimento que “nenhuma obra já nasce pronta”31, logo, o seu progresso, desde sua 

concepção, reflete questões relacionadas à intertextualidade. Acerca disso, Leyla Perrone-

Moisés discute a associação de ideias refletidas no trabalho artístico, considerando que ele não 

é uma “invenção, mas uma criação”32; assim, considera-se criativo aquilo que é trazido ao 

mundo de modo inovador, sob verdadeiros processos de reorganização de elementos 

constitutivos da semântica artística, como numa projeção paradigmática sobre a sintagmática33. 

O fazer artístico mostra-se como a expressão de elementos e de ideias já existentes, 

concretizados segundo o movimento criativo – e não inventado – humano. Salles considera o 

intertexto como componente da rede de criação, que ao mesmo tempo em que enriquece, 

fecunda o primeiro gozo artístico: o da relação mística entre seus desejos e o aquilo já vivido 

pelo artista. 

A Crítica Genética ainda considera aspectos importantes para a compreensão da obra 

por meio da relação entre artista e autor. Maria Célia Leonel discute, por meio do entendimento 

de Philippe Willemart, a relação entre escritor e autor34. Leonel constrói sua argumentação com 

base nas nuanças que distinguem o escritor do autor. Seus comentários partem da definição da 

instituição escritor, tido como sujeito social e biológico, seguidos da expansão do que vem a 

ser o autor. Ao contrário do que o escritor se mostra – aquele que efetivamente usa a “pena” 

para produzir seu texto, o autor é uma espécie de entidade que consegue transformar o 

quotidiano em arte, servindo-se de alter ego do escritor, desta vez com certa sensibilidade de 

se enxergar o mundo que o qualifica como artista. Entre os dois, instaura-se “o inconsciente 

                                                 
31 SALLES, Cecília Almeida. Crítica genética – Fundamentos dos estudos genéticos sobre o processo de criação 

artística. Educ: São Paulo, 2008; p.25. 
32 PERRONE-MOISÉS, Leyla. Flores da escrivaninha. Companhia das Letras: São Paulo, 2006; p.101. 
33 Preferir-se-á, para efeitos de distinção do surgimento de algo oriundo do vazio, o emprego da ideia de 

“produção”, conforme se notará no decorrer dessa pesquisa. 
34 LEONEL, Maria Célia. Guimarães Rosa. Magma e Gênese da obra. Editora UNESP: São Paulo, 2000; p.67. 
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[que] aparece e desaparece, dá um sentido a um significante e some, até reaparecer em outro 

momento do discurso”35. Assim, a interpretação dada ao autor aproxima-se daquela proferida 

por Wayne Booth, considerando a existência do autor implícito, ou seja, aquele que se projeta 

na narrativa, seja nos traços psicológicos das personagens, seja na tomada de decisões do 

programa narrativo, orientando pelo próprio narrador do enredo36. Nesse sentido, espaço, 

tempo, ação e personagens – mesmo que intermediados pelo narrador – são condicionados pelos 

elementos ideológicos do autor implícito37. 

 

2.3. A Produção, o Eu e o Microcosmo: condições de trabalho na constituição da arte  

 Feitas as considerações sobre a Crítica Genética e sua metodologia de análise do corpus, 

a continuidade dessa pesquisa assume o segundo momento, já proposto acima e que, por sua 

vez, articula-se em dois:  “Caminhos da produção”, subseção 2.3.1, onde se exploram algumas 

das condições de produção de Cézanne e de Flaubert, bem como a própria ideia de produção, 

em detrimento a de criação, e “Arte em progresso de Cézanne e de Flaubert” (subseções 2.3.6 

e 2.3.7), onde os esboços e manuscritos serão apresentados.   

 

2.3.1 Caminhos da produção 

Muito se fala acerca do processo de criação, que um texto foi criado por determinado 

escritor, que uma ideia de escultura foi originada por um artista. Tanto a ideia de que algo é 

criado do vazio, quanto a de que o trabalho do artista é linear, ou seja, não passa por um processo 

de idas e vindas, de desistências, é comumente aceitável quando se projeta o pensamento sobre 

um objeto. Talvez essa ideia se aproxime mais do trabalho do copista, pois esse isenta-se do 

planejamento e das relações íntimas estabelecidas entre o artista e seu trabalho. Diante disso, 

ao invés de falar de criação artística, dá-se preferência à produção artística, visto que o termo 

“criação” pode vir a sugerir a retomada à divindade, do trabalho de se fazer surgir do vazio um 

mundo em sete dias. Similarmente, muitos artistas, ao terem seus trabalhos expostos ao público, 

acabam assumindo, mesmo não havendo obrigatoriamente esse ideal, o papel de deus, de um 

                                                 
35 WILLEMART, Philippe. Como se constitui a escrita literária. In: ZULAR, Roberto. Criação em processo. 

Ensaios de crítica genética. Iluminuras, São Paulo, 2002, p.74. 
36 BOOTH, Wayne. The rhetoric of fiction, The University of Chicago Press: Chicago, London, 1961 apud 

LEONEL, Maria Célia. Guimarães Rosa – Magma e Gênese da obra. Editora UNESP: São Paulo, 2000; p.68. 
37 LEONEL, Maria Célia. Guimarães Rosa. Magma e Gênese da obra. Editora UNESP: São Paulo, 2000; p.71. 
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ser repleto de talento que, para criar, bastou-lhe uma única “sentada”: “à la puissance 

indomptable de l’artiste, on donne parfois l’apparence d’un pouvoir magique”38. Não é 

incomum, ainda que relativa à contemporaneidade a exposição dos bastidores das obras, a 

existência da ideia romântica por trás do objeto de arte, predizendo que ele é conferido ao 

mundo tal como um produto industrializado, o qual apenas custou ao seu operário algum tempo 

para ser feito. A experiência em observação de indivíduos que estão aprendendo a desenhar 

costuma apontar a um estranhamento à ideia do esboço, também visível em aprendizes que 

necessitam do texto para expressarem seus pensamentos. Para ambos os casos, é comum existir 

uma certa ansiedade em se atingir o produto final, desconsiderando um projeto inicial, ou os 

vários matizes da concepção do trabalho. A produção, ainda que simplória, não deve passar do 

estágio inicial diretamente ao final. O trabalho intelectual confere-se pelos diversos estágios 

que o transformam gradualmente, ainda que de modo macarrônico. Assim,   

 

O estudioso do manuscrito não vai encontrar uma única lógica, mas um 

conjunto de lógicas acumuladas e entrelaçadas. Ou se quisermos 

desenhar a criação no tempo, sabemos que não há uma trajetória linear, 

já que a cada rasura, as probabilidades de prosseguir são múltiplas...39 

 

Isso permite ao pesquisador observar que os momentos da concepção de um objeto artístico são 

atrelados ao momento do eu, da persona do artista. Esse momento não é caracterizado apenas 

pelo tempo cronológico dispendido sobre o objeto, mas por aquilo que promove a sinergia do 

artista, o que impõe ao seu trabalho seus desesperos e gozos. O mundo observado e sentido 

serve-lhe como fomento para suas inquietações: 

 

Na sua vida de pulsões e de desejo, o escritor, para não dizer o artista 

em geral, particularmente sensível à tradição cultural e ao mundo em 

que vive, retém de forma singular informações e sensações do passado 

e do presente. Os elementos detidos nesse filtro particular, formam um 

entrelaçamento ou nó, que de certo modo bloqueia o desejo do artista e 

o incomoda [...]. Como o neurótico angustiado com seu sintoma recorre 

ao psicanalista, assim o escritor, querendo livrar-se dessa placa retida, 

começa suas campanhas de redações, não impelido, mas atraído pelo 

desejo.40 

 

                                                 
38 DIAZ, José-Luis. L’écrivain imaginaire : scénographies auctoriales à l’époque romantique. Honoré 

Champion: Paris, 2007; p.446. 
39 WILLEMART, Philippe. Como se constitui a escrita literária. In: ZULAR, Roberto. Criação em processo. 

Ensaios de crítica genética. Iluminuras: São Paulo, 2002, p.87.  
40 Idem. Universo da criação literária. Edusp, São Paulo, 1993, p.92. 
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Muitas dessas relações, que antecedem a publicação do trabalho, podem ser 

identificadas em correspondências, tais como fez Gustave Flaubert. A realidade epistolar que 

elas criaram permite a apreciação de sua personalidade nos textos publicados, do seu devenir 

literário41. Assim fez Cézanne, expondo, da mesma forma, seus desejos em correspondências, 

graduando desde revelações íntimas até reflexões filosóficas acerca da pintura42. Ao relacionar 

os impulsos do eu sobre o trabalho, tem-se que eles são “surabondante, exorbitante, cette 

puissance intellectuelle qu’on mesure en hommes ou en capitaux. Puissance néfaste du fait de 

ses excès, car trop d’énergie se transforme en tragique dépense.”43. Esse pacto entre o eu e a 

obra produzida pelas mãos do artista condiciona ao seu trabalho uma espécie de predicação do 

seu subconsciente, o que pode atribuir à sua produção ecos da sua sinergia interior; não somente 

aquela que se manifestou durante o ato de “criação”, mas a que o acompanha durante sua 

existência. Assim, tudo o que lhe concerne, influências de outros artistas, suas próprias 

produções e até mesmo o espaço em que elas ocorrem, pode ser discutido como elementos que 

circundam e que transformam o objeto artístico. Daí se estabelecem as relações entre a arte e o 

receptor: o artista faz-se reconhecer em seu trabalho. 

 

2.3.2. Na alcova do imaginário 

 

A continuidade do estudo sobre os rastros do trabalho artístico estimula, nessa pesquisa, 

um olhar sobre o espaço de trabalho onde se concebe a arte e onde se manifesta a concretização 

do eu, inerente à psique do artista. Esse olhar não deve considerar o espaço condicionado 

unicamente ao ambiente físico, como um quarto, escritório ou ateliê fechado, mas como um 

microcosmo cujos limites se estabelecem pelas pulsões resultantes do gozo artístico, onde o eu 

se vê projetado nas fronteiras do manuscrito e do esboço artísticos. Assim, considerar-se-á esse 

espaço como um universo subjetivo, estruturado pela psique do artista, por suas aspirações e 

modo de operação no estabelecimento do objeto de arte desejado. 

A arte, em função de todas as suas relações históricas e culturais, torna-se uma espécie 

de instituição categórica a ser pensada como um objeto pertinente do quotidiano, visto que ela 

provoca no público sentimentos que o fazem relacionar-se com a sua própria existência, com 

                                                 
41 Cf. WILLEMART, Philippe. Universo da criação literária. Edusp, São Paulo, 1993, pp.131-132. 
42 O capítulo 3, “História de uma Tentação: Loucuras e seduções pela imagem”, contém uma dessas cartas, enviada 

ao seu amigo Émile Zola, onde se observa um poema de autoria do pintor, cujo conteúdo remete à Tentation 

redigida por Flaubert. 
43 DIAZ, José-Luis. L’écrivain imaginaire : scénographies auctoriales à l’époque romantique. Honoré 

Champion, Paris, 2007, p.441. 
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seus prazeres e com suas dores44. Então, o artista põe-se como um elemento que permite esse 

elo, estabelecendo, outrossim, seu universo próprio, o qual passa a fazer parte do domínio 

público, assim que seus desejos são encarnados em objeto de arte. Essa interação dá-se pela sua 

entrega vital à arte e com a sua relação orgânica com os espaços subjetivos, aludidos 

anteriormente. O que pode ser esquadrinhado na pintura de Cézanne, as inúmeras 

correspondências de Flaubert assumem a função de indicar como o mundo observado e, 

sobretudo coexistido, influencia o seu trabalho. Esse universo, tido como alicerce da obra, faz 

assumir na criação a ideia de produção. A seguir, comentar-se-á a correlação entre os espaços 

e a manifestação dos desejos do artista, resultantes em suas produções.  

 

2.3.3. Locus amoenus 

 

O termo latino locus amoenus sugere um lugar tranquilo e pastoril, temática pertinente 

à poesia bucólica. Mas o adjetivo tranquilo qualificaria o espaço onde se estabelecem as artes? 

Voltando ao ideal de produção, em que o artista cria de modo linear, rápido, onde o 

talento absoluto reina, seria adequado, porém, observa-se que o nascimento do objeto artístico 

pode ser um dos mais árduos e incertos, sucessos muitas vezes precedidos por frustrações, que 

acabam trilhando, juntamente com os desejos iniciais, o percurso e o resultado do objeto 

artístico45. Isso poderia gerar, então, a preferência pelo termo oposto, locus horrendus, 

caracterizado pelo terrível, sombrio, escuro..., mas, considerando o papel da arte, mesmo as 

consideradas grotescas, similares aos cenários visuais de Callot, Bosch e Brueghel, há de se 

observar o gozo artístico no processo. Não se afirma, em absoluto, que todo projeto idealizado 

é concretizado; muitos, pelo contrário, têm como destino o descarte ou destruição, mesmo que 

o desejo, a insistência artística, ainda permaneça...; intui-se, na realidade, que tanto o sucesso 

quanto o fracasso concebem-se num momento pré-gozo, numa expectativa que impulsiona o 

artista a agir. Nesse sentido, enxerga-se uma beleza no contexto em que surgem a arte; é uma 

infância que insiste em existir. 

 

 

                                                 
44 Cf. BARTHES, Roland. Le degré zéro de l´écriture, Seuil: Paris, 1972; p.7. Barthes emprega os termos 

literatura e leitor, respectivamente; todavia, entende-se ser pertinente a esta pesquisa a preferência pelo sistema 

arte e público, dada a sua relação intrínseca com a cultura.  
45 Vale-se aqui de Van Gogh, ao ter cortado a própria orelha, por não ter conseguido reproduzi-la conforme sua 

vontade. 
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2.3.4. Atmosfera de eventos 

 

O processo de produção em muito pode relacionar-se com o ambiente onde ele ocorre. 

Discutindo acerca do espaço físico, é essencial que haja um estabelecimento de um local onde 

a dinamicidade das pulsões de um artista, que emprega diversos utensílios e materiais diversos 

em sua prática, possa ser exercida: o pré-gozo aludido acima depende da liberdade. 

 

 
Figura 1 – Atelier de Paul Cézanne

46
 

 

 

 
Figura 2 – Atelier de Paul Cézanne (detalhe) 

 
Figura 3 – Paul Cézanne – Compotier, Verre et 

Pommes (1879-1880) ; óleo sobre tela –  

46x55cm
47

. 

                                                 
46 Disponível em <http://wax-science.fr/les-ateliers-wax> (acessado em 09/10/2015 às 14h29min). 
47 Coleção privada. 
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O primeiro aspecto a ser observado é a configuração do espaço de trabalho, em especial à 

aproximação de seus instrumentos e materiais. A imagem do atelier de Paul Cézanne expressa 

a mesma liberdade que ele tinha com as convenções acadêmicas, além de se mostrar como parte 

de certo microcosmo, de onde surgiam suas pinturas e reflexões. Os materiais e ferramentas 

deixados ao bel-prazer poderiam sugerir a sua preocupação exclusivamente com o resultado de 

seu trabalho: o caos aparente pode ser o bem-estar do operário das artes, estrutura similar ao 

que poderia imaginar no turbilhão das sinapses ocorridas no processo de maturação do 

pensamento, momento em que se invocam conhecimentos, memórias, referências, em prol da 

construção do pensamento, da solução de uma questão. Embora a relação espacial “caótica” 

não seja uma exclusividade dos pintores da modernidade, a imagem torna-se útil para ilustrar a 

relação direta entre o espaço e a obra, como se observa na comparação entre a fotografia e a 

tela. Cézanne estabelecia um vínculo peculiar entre o objeto observado e o representado (nota-

se que não se trata de reprodução, mas de uma produção via interpretação simbólica e subjetiva 

do que é enxergado), podendo haver diversos arranjos dos mesmos referenciais a fim de obter 

resultados distintos. Assim, o pintor virtualizava na simbologia pictórica o espaço físico, 

estabelecendo uma relação de louvor espacial similar àquela enunciada por Bachelard: “o 

espaço compreendido pela imaginação não pode ficar sendo indiferente abandonado à medida 

e reflexão do geômetra. É vivido. E é vivido não em sua positividade, mas com todas as 

parcialidades da imaginação”48.  Pintar a montanha Sainte Victoire em diversos momentos 

indica a mesma relação de rearranjo entre o olho e o seu referencial, a simbiose entre a natureza 

e o artista, o que resulta no espaço criado na arte: eis que a expansão do espaço físico para o 

subjetivo ocorre, graças às delimitações regidas pelo desejo, conforme a ideia já apresentada.  

Nesse espaço imagético, existe, da mesma forma, o eco do quotidiano presenciado por 

Flaubert. As considerações acerca das suas percepções – “característica de uma arte realista-

naturalista em configuração”49 –  não se limitam a reportar o mundo coexistido, mas exigem do 

escritor a deliberação do texto literário sobre a sua matéria-prima: os costumes dos homens em 

função de suas ações. Abaixo, o meio em que vive, que observa, é transmitido à sua escrita sob 

a mesma carga sensual: 

 

                                                 
48 BACHELARD, Gaston. A poética do espaço. In: Os Pensadores. Abril Cultural: São Paulo, 1978; p.196. 
49 GALÍNDEZ-JORGE, Verónica. Fogos de Artifício: Flaubert e a Escritura. Ateliê Editorial: São Paulo, 2009; 

p.78. 
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Je n’ai jamais pu voir passer aux feux du 

gaz une de ces femmes décolletées, sous 

la pluie, sans un battement de cœur, de 

même que les robes de moines avec leur 

codelière à nœuds me chatouillent l’âme 

en je ne sais quels coins ascétiques et 

profonds. Il se trouve, en cette idée de la 

prostitution, un point d’intersection si 

complexe, luxure, amerture, néant des 

rapports humains, frénésie du muscle et 

sonnement d’or, qu’en y regardant au 

fond le vertige vient, et on apprend là 

tant de choses ! Et on est si triste !50 

 Une autre femme jeune et belle, 

merveilleusement. – Il la prend d’abord 

pour Ammonaria. 

Mais elle est plus grande, blonde comme 

le miel, très grasse, avec du fard sur les 

joues et des roses sur la tête. Sa longue 

robe chargée de paillettes a des 

miroitements métalliques ; ses lèvres 

charnues paraissent sanguinolentes, et 

ses paupières un peu lourdes sont 

tellement noyées de langueur qu’on la 

dirait aveugle.  

Elle murmure : 

Vis donc, jouis donc ! [...]. Va comme 

ton cœur te mène et le selon de tes yeux 

!51 

 

Sob tal ótica, o ambiente em que se produz, quando relacionado ao subjetivo, ao eu, 

pode vir a ser um elemento fomentador da psique, pois ele estabelece os espaços onde ocorre a 

dinâmica dos documentos do processo52. A relação entre obra, artista e espaço pode ser visceral: 

 

Ele (o pintor) se compara a um lento e desamparado erudito que 

necessita de uma passagem de um autor. Ele sobe sua escada, pega e 

abre o livro [...], torna a subir e recoloca o livro no lugar. Com efeito, 

não é esse o caminho do gênio.53  

 

Paul Valéry, ao refletir sobre a produção de Degas, considera como parte do resultado 

da obra o estilo de trabalho que observa no artista; é essencial notar que existe em Degas a 

sinergia que transforma o seu universo aparentemente desordenado num produto artístico: 

 

                                                 
50 FLAUBERT, Gustave. Correspondance. In : FLAUBERT, Gustave. Œuvres complètes et Annexes. Éditions 

Arvensa: Saint-Julien-en-Genevois, 2014; p.5273 [carta enviada a Louise Colet, 1.º de junho de 1853]. 
51 Idem. La Tentation de saint Antoine (versão de 1874). Gallimard: Paris, 2011; pp.219-220. 
52 Não se pretende afirmar que o espaço onde se dá a produção é único, ele pode ser pluralizar e se diversificar, 

sendo num escritório ou ao ar livre. Assim, o espaço não se limita ao físico; ele expande-se de acordo com o que 

estabelecem as necessidades do artista. 
53 Goethe comenta, na seção “Ensaio sobre a pintura de Diderot”, os dizeres do filósofo francês sobre sua 

concepção na arte, sobretudo na pintura. O trecho, na integra, segue-se desta maneira: “Meu amigo, entrai num 

ateliê e olhai o artista trabalhar. Se o virdes arrumar bem simetricamente suas tintas e meias-tintas em volta de 

toda a sua paleta, ou se em um quarto de hora de trabalho não tiver desfeito toda essa ordem proclamai 

decididamente que esse artista é frio e que não produzirá nada significativo. Ele se compara a um lento e 

desamparado erudito que necessita de uma passagem de um autor. Ele sobre sua escada, pega e abre o livro, vem 

à sua escrivaninha, copia a linha que precisa, torna a subir a escada e recoloca o livro no lugar. Com efeito, não 

é esse o caminho do gênio.”. GOETHE, Johann Wolfang von. Escritos sobre arte. Humanitas/ Impressa Oficial: 

São Paulo, 2005; pp.192-193. 
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Ocorre-me por vezes de achar que o trabalho do artista é um tipo 

muito antigo de trabalho; o próprio artista é uma sobrevivência, um 

operário ou artesão de uma espécie em vias de extinção, que fabrica 

fechado em seu quarto, usa procedimentos muito pessoais e muito 

empíricos, vive na desordem e na intimidade de suas ferramentas, vê 

o que quer e não o que o cerca, usa potes quebrados, sucata 

doméstica, objetos condenados...54 

 

Essa genialidade ilustra os caminhos que muitos artistas tomaram, como Proust ou o próprio 

Flaubert, reconhecida em seus extensos rascunhos. Do mesmo modo que Valéry, Júlio Plaza 

enriquece a discussão sobre o fazer artístico ao considerar a importância da dinâmica dos atos 

de produção: 

 

A desordem é essencial à “criação”, enquanto esta se define por 

uma certa “ordem”. Tal criação de ordem compreende ao mesmo tempo 

formações espontâneas comparáveis àquelas dos objetos naturais que 

apresentam simetria ou figuras “inteligíveis” por elas mesmas; e por 

outro lado, do ato inconsciente (quer dizer: que permite distinguir e 

expressar separadamente um fim e os meios). Em suma, numa obra de 

arte, dois elementos constituintes estão sempre presentes: o primeiro, 

aqueles dos quais não concebemos a origem (a geração), que não podem 

ser expressos em atos, embora possam depois ser modificados por atos; 

segundo, os que são articulados, podendo ser pensados.55 

 

Se a “desordem” – aquela que proporciona o potencial da criação humana – sugere e estrutura-

se por uma intenção do desejo em transformar a epifania em objeto concreto, os manuscritos, 

esboços e estudos deixados pelos artistas tomam forma na arte, passam a ser a forma física que 

denota as diversas etapas da construção estética do objeto, tomando para si mesmos o 

predicativo estético. Poder-se-ia, assim, pensar numa estética do processo, conforme se verá na 

subseção seguinte. 

 

2.3.5. Entre rabiscos e incertezas: esboço sobre o surgimento autoral 

 

Os documentos abaixo ilustram a não linearidade das etapas de produção, o que foge do 

aspecto cartesiano e “limpo” que pode vir a ser imaginado na recepção da obra. As rasuras 

“impõem-se” nos documentos, indicando as hesitações, desistências, retomadas e desejos do 

artista. 

                                                 
54 VALÉRY, Paul. Degas, Dança, Desenho. Cosacnaify: São Paulo, 2003; p.35. 
55 PLAZA, Júlio. Tradução Intersemiótica. Perspectiva: São Paulo, 1987; p.43. 
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Figura 4 – Gustave Flaubert – La Tentation de saint 

Antoine, 1874, ms. N.a.f. 23671, f°91: le grand plan 

(II. L’épisode des visions)
56

 

Figura 5 – Paul Cézanne, The embrace, (1869-72) 

– 14,8x18,8cm
57

 

 

 

A liberdade da produção considera a liberdade da forma, não se preocupando senão com o 

conteúdo. A beleza que se pode ver nos “erros” das obras de arte é deixada por alguns artistas, 

a fim de mostrar o que o produto final esconde. Logo, a arquitetura do trabalho artístico, quando 

à mostra, revela por si mesmo a genialidade do artista, o seu sofrimento, suas decisões e 

resoluções de problemas. Da mesma forma que um professor se exibe ao deixar na lousa 

cálculos e esquemas indecifráveis por seus alunos, ou dos diversos erros de gravação 

disponibilizados pelos diretores nos finais de seus filmes, o artista pode vir a mostrar-se como 

especialista de seu métier ao explicitar seus traços e anotações ao redor de suas ideias. Daí surge 

outra interpretação da relação entre artista e seu trabalho, indo além das desmistificações da 

                                                 
56 SÉGINGER, Gisèle. Gustave Flaubert : Scénarios de La Tentation de Saint Antoine – Le temps de l’œuvre. 

Présentation, transcriptions et notes par Gisèle Singer. Presses Universitaires de Rouen et du Havre: Rouen, 2014; 

p.217. Esse documento se trata dos sete pecados capitais presentes na Tentation, havendo ali a exploração dos 

desejos de Antão. 
57 CHAPPUIS, Adrien. The drawings of Paul Cézanne – A Catalogue Raisonné – vol.2 – Plates. New York 

Graphic Society, Nova York: 1973; estudo 235. Observa-se no documento de Cézanne o estudo para Les jouers 

de cartes (1893 – óleo sobre tela, 65x81cm, The Metropolitan Museum of Art, Nova York, Estados Unidos) e, em 

primeiro plano, o estudo de duas figuras, onde há um “accentuating [of] the force of the woman’s body as opposed 

to that of the man.” (CHAPPUIS, Adrien, The drawings of Paul Cézanne – A Catalogue Raisonné – vol.1, New 

York Graphic Society: Greenwich, 1973; p.101).  
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inspiração e da habilidade para criar, mostrando enfim a genialidade e, possivelmente, a vaidade 

artística. Ambos os documentos, anteriormente expostos, indicam o processo espiralado da 

produção, o que sustenta os prazeres concretizados no ato de leitura: os caminhos tortuosos e, 

à primeira vista, desnorteados do pensamento artístico. Tão complexo quanto o manuscrito de 

Flaubert, o esboço de Cézanne ilustra uma das tensões constantes em seu trabalho, a qual 

interessa ao presente estudo: a erotização em função do corpo feminino relacionado com o 

masculino. Ambos os artistas indicam a problematização de suas obras em seus esboços e 

manuscritos, tentando inúmeras vezes o alcance da plenitude artística. A temática da sedução é 

sugerida, abandonada, retomada, reproduzida, refletida. O pensamento e o trabalho não são 

lineares: eles consideram caminhos e perdições ao longo do trajeto da produção, todavia, 

enriquecedores ao trabalho. A arte alimenta-se tanto dos acertos quanto dos erros, seja dos 

próprios artistas, seja do mundo visto por eles. 

  A problematização da arte nunca deixa de estar presente nas redações e nos rascunhos 

de esboços de Cézanne e de Flaubert. Mesmo que visualmente caóticos, eles escondem, ao 

contrário, mais do que uma organização poética; eles mostram o anseio do fazer artístico, do 

estilo de cada um. Para o estudioso de Flaubert, basta que se tenha contato com algumas das 

diversas cartas de sua autoria para compreender a denotação da palavra escritor. Mesmo 

havendo claramente traços do eu em seu trabalho, ele afirmava que o escritor é um sujeito que 

escreve – mas que não se escreve58 – reescreve e sofre até mesmo em composições de cartas e 

de relatos.   

 

Toute la journée, je suis un peu malade et toujours irrité, et puis j’écris 

maintenant et j’en ai si peu l’habitude que ça me met dans un état 

d’aigreur permanent et je suis toujours dégoûté de ce que je fais. L’idée 

me gêne, la forme me résiste. À mesure que j’étudie le style, je 

m’aperçois combien je le connais peu et j’en ai parfois des 

découragements si intimes que je suis tenté de laisser tout là et de me 

mettre à faire des choses plus aisées.  

Oh, l’Art ! l’Art ! quel gouffre ! et que nous sommes petits pour 

y descendre, moi surtout !59 
 

                                                 
58 Flaubert acreditava que o verdadeiro escritor seria aquele que tomasse o ato de escrever como um plano de vida, 

o qual, todavia, não poderia confundir-se com o sujeito social, presente num determinado espaço ou tempo. O 

escritor tem que ser um ser distinto de quem escreve. Assim, acredita-se que o artista fará efetivamente sua arte; 

casso contrário, não passará de mera tentativa. Cf. BIASI, Pierre-Marc de. L’avant texte. Item [online]. Disponível 

em <http://www.item.ens.fr/index.php?id=13588> (acessado em 12/10/2015 às 03h47min). Para todas as 

indicações do artigo de Biasi, consultado no site do ITEM, consideram-se os mesmos horário e data. 
59 FLAUBERT, Gustave. Correspondance. In: FLAUBERT, Gustave. Œuvres complètes et Annexes. Éditions 

Arvensa: Saint-Julien-en-Genevois, 2014; p.4876 [carta enviada a Luise Colet, 1847]. 
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Quanto à pintura de Cézanne, ficam evidentes as relações sinérgicas do artista com a 

sua atividade, ao se lançarem os olhos em suas acepções sobre o trabalho de pintor de telas. A 

sua preocupação constante em atingir a perfeição o acompanha durante toda sua trajetória 

artística: 

 

Je me trouve en un tel état de troubles cérébraux, dans un trouble si 

grand, que j'ai craint à un moment que ma frêle raison y passât. Après 

les terribles chaleurs que nous venons de subir, une température plus 

clémente a ramené dans nos esprits un peu de calme, et ce n'était pas 

trop tôt ; maintenant il me semble que je vois mieux et que je pense plus 

juste dans l'orientation de mes études. Arriverai-je au but tant cherché 

et si longtemps poursuivi ? Je le souhaite, mais tant qu'il n'est pas atteint, 

un vague état de malaise subsiste, qui ne pourra disparaître qu'après que 

j'aurai atteint le port, soit avoir réalisé quelque chose en développant 

mieux que par le passé, et par là même devenant probant de théories, 

qui, elles, sont toujours faciles ; il n'y a que la preuve à faire de ce qu'on 

pense qui présente de sérieux obstacles. Je continue donc mes études. 

[...] J'étudie toujours sur nature, et il me semble que je fais de lents 

progrès. (…) je me suis juré de mourir en peignant, plutôt que de 

sombrer dans le gâtisme avilissant qui menace les vieillards qui se 

laissent dominer (sic) des passions abrutissantes pour leurs sens.60 

 

Tal relação entre corpo e trabalho, entre a necessidade de constituir a obra pelas repetições e 

pelo estudo, faz da arte um resultado da energia empregada pelo artista, ou seja, pelo o que ele 

é, pelo seu estilo e pela sua autoria.  

Ao lançar-se sobre os manuscritos de Flaubert, tem-se uma hipérbole dessa ideia; o 

escritor considera que escrever é uma exigência imposta, cuja estética do texto depende do 

trabalho árduo, preocupando-se mesmo com a qualidade das frases, as quais não poderiam se 

distinguir em beleza com os versos de um poema. Esse comportamento diante da escrita lhe 

garantiu uma organicidade estilística na forma e no conteúdo: o enunciado é indissociável do 

modo da enunciação61, o que evidencia a necessidade de contextualizar a arte segundo o seu 

tempo, tornando-a coerente e verossímil no momento em que se inscreve. Flaubert mostra-se 

um mestre também nessa questão. 

O esforço de Flaubert na constituição da obra segundo essa organicidade provoca o 

surgimento do que Foucault chamou “fonction-auteur”62, elemento intrínseco ao discurso, de 

                                                 
60 CÉZANNE, Paul. Correspondance. Grasset: Paris, 2015; pp.408-409 [Carta enviada a Émile Bernard, 21 de 

setembro de 1906] 
61 BIASI, Pierre-Marc de. Flaubert : dynamique de la genèse, ITEM, 2007.  
62 FOUCAULT, Michel. Qu’est-ce qu’un auteur?. In: FOUCAULT, Michel. Dits et écrits – 1954-1988. 

Gallimard: Paris, 1994; pp.800-801.  
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onde se verificam as pulsões vitais que possibilitam a gênese do trabalho artístico. Assim, essa 

função 

 

est le résultat d’une opération complexe qui construit un certain être de 

raison qu’on appelle l’auteur. Sans doute à cet être de raison, on essaie 

de donner un statut réaliste : ce serait dans l’individu, une instance 

“profonde”, un pouvoir “créateur”, un “projet”, un lieu originaire de 

l’écriture. Mais ce qui dans l’individu est désigné comme auteur (ou ce 

qui fait d’un individu un auteur) n’est que la projection, dans des termes 

toujours plus ou moins psychologisants, du traitement qu’on fait subir 

aux textes, des rapprochements qu’on opère, des traits qu’on établit 

comme pertinents, des continuités qu’on admet, ou des exclusions 

qu’on pratique.63 

 

Essa entidade, surgida nos manuscritos, seria o responsável pela manipulação do que mais tarde 

se tornaria o enredo, os personagens e suas performances dentro do programa narrativo64. 

 Essa possibilidade de consideração da existência de um eu que se expressa na gênese da 

obra descarta a associação biográfica do sujeito que escreve, associado a um indivíduo social. 

Logo, tal redução da instância do eu inibe a leitura da especificidade do labirinto literário65, o 

que vai de encontro às convenções do presente estudo; assim, ensaia-se na incursão dessa 

pesquisa, sobretudo no próximo capítulo, a existência de uma permeabilidade entre o sujeito 

social e o eu. Esses ecos são evidenciados pela ilustração das experiências pessoais do artista, 

como os relatos e as correspondências de Cézanne e de Flaubert, posto que se consideram suas 

obras idealizadas segundo o ímpeto de cada um. Dessa forma, a produção de um enredo cujo 

elemento central é problematizado por alucinações, faz com que se estabeleçam algumas 

inferências acerca das condições de Antão e aquelas inscritas nas documentações analisadas. A 

seção a seguir apresenta alguns rascunhos, manuscritos e correspondências, além da 

particularidade do modus operandi de ambos os artistas, que culminou nas Tentations. 

 

 

                                                 
63 FOUCAULT, Michel. Qu’est-ce qu’un auteur ?, In: FOUCAULT, Michel. Dits et écrits – 1954-1988. 

Gallimard: Paris, 1994; pp. 800-801. 
64 Adota-se, nessa pesquisa, o conceito de programa narrativo de performance estudado por Greimas e Fontanille, 

(FONTANILLE, Jacques; GREIMAS, Algirdas. Sémiotique des passions: des états des choses aux états d’âme. 

Éditions du Seuil: Paris, 1991; p.115) em que o sujeito se apresenta dentro do esquema narrativo, onde seus 

desdobramentos para atingir um determinado objetivo são avaliados.  
65 Cf. DIAZ, José-Luis. L’écrivain imaginaire : scénographies auctoriales à l’époque romantique. Honoré 

Champion: Paris, 2007; p.18. 
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2.3.6. Arte em progresso: evolução artística e a relação entre os esboços de Cézanne com 

seu trabalho 

Um dos interesses do estudo genético de pinturas, como qualquer trabalho relativo às 

artes visuais, são as aproximações que os esboços podem ter com o a versão final do trabalho 

concludente. As transformações vistas em manuscritos literários podem ser menos frequentes à 

medida que o artista visual, sobretudo no caso de Cézanne, reproduz no seu objeto de arte o que 

seus estudos e esboços prediziam, constituindo assim uma constante. Observa-se, em alguns 

casos do pintor francês, que a ideia do esboço permanece tão solidificada que, após atingir o 

estágio da obra definitiva, ele pode ressurgir, de modo a dar origens a outros trabalhos: 

estabelece-se o renascimento do gozo artístico, conforme sugerem os esboços e o detalhe da 

tela Pastorale:  

 

 
Figura 6 –detalhe de Paul 

Cézanne – Pastorale (1870); 

óleo sobre tela – 65x81cm.
66

 

 

  
Figura 7 – Paul Cézanne – Seated 

woman bather (1873-77)
67

 

 

  
Figura 8 – Paul Cézanne – 

Woman bather (1873-77)
68 

 

O que se pode observar, ao contrário do manuscrito literário, que o trabalho de Cézanne, por se 

tratar de uma arte plástica, requer que se haja uma retomada de todo o seu trajeto ao partir do 

estudo para o trabalho final. Nesse sentido, vale citar a afirmação de Biasi sobre o trabalho do 

artista visual: 

 

                                                 
66 Museu d’Orsay, Paris, França. 
67 CHAPPUIS, Adrien. The drawings of Cézanne – A Catalogue Raisonné – vol.2 – Plates, New York Graphic 

Society: Greenwich, 1973; estudo 372. 
68 Ibid., estudo 374. 
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Diferentemente do escritor que, ao escrever seu manuscrito definitivo, 

se limita geralmente a recopiar um estado do texto já quase acabado, 

acrescentando, no máximo, algumas das últimas correções, o pintor ou 

o escultor deve refazer todo o itinerário partindo da tela virgem ou do 

bloco de mármore bruto até o formato definitivo da obra. Tudo 

acontece, então, como se os esboços iniciais tivessem lhe servido para 

aquecer a mão e conceber a ideia das formas, mas fornecendo-lhe 

apenas um esquema mental do trajeto a ser seguido: para chegar à obra 

acabada, o pintor e o escultor deverão passar, mais uma vez, pela fase 

do desbastamento ou do rascunho, da composição geral, da 

reelaboração do detalhe.69 

 

De certa forma, essa retomada permite que a mesma temática o acompanhe em sua jornada, 

formando-se um contínuo de suas pulsões, de modo a não se esgotar num estágio finito. Seus 

desejos correspondem à sua inquietação com o próprio trabalho ao considerá-los uma fonte 

permanente de produção. Ao mesmo tempo, a vida e as sensações resultantes fomentam sua 

percepção artística, fazendo de Cézanne um artista que se projeta na natureza das coisas. Assim, 

veem-se nas palavras de Cézanne, presentes no estudo de Jean-Pierre Mourey, como a sua 

pintura contém alguns dos elementos constituintes que a qualificam como extensões dos anseios 

de uma entidade que se projeta na arte: 

 

Je veux, moi, me perdre en la nature, repousser avec elle, comme elle, 

avoir les tons têtus des rocs, l’obstination rationnelle du mont, la fluidité 

de l’air, la chaleur du soleil. Dans un vert, mon cerveau tout entier 

coulera avec le flot séveux de l’arbre. Il y a devant nous un grand être 

de lumière et d’amour, l’univers vacillant, l’hésitation des choses. Je 

serai leur olympe, je serai leur dieu. L’idéal au ciel s’épousera en moi. 

Les couleurs, écoutez un peu, sont la chair éclatante des idées de Dieu. 

La transparence du mystère, l’irisation des lois.70 

 

Para compreender o trabalho de Cézanne, faz-se necessário observar o artista e sua 

relação com o mundo, como suas escolhas são feitas frente à natureza. A relação com seu objeto 

representado é transgredida em detrimento da obviedade das formas e cores, as quais muitos 

artistas procuram reproduzir, como na arte romântica. Ao se mostrar um artista que tantas 

contribuições trouxe ao cubismo de Picasso, Cézanne projeta em suas telas mais que uma 

reprodução mimética, mas a carga emotiva já reconhecida em seus diversos desenhos e estudos 

                                                 
69 BIASI, Pierre-Marc de. O horizonte genético. Tradução de Verónica Galíndez-Jorge. In: ZULAR, Roberto 

(Org.). Criação em processo: ensaios de crítica genética. Iluminuras: São Paulo, 2002; p.237.  
70 MOUREY, Jean-Pierre. Le vif de la sensation. Université de Saint-Etienne: Saint-Etienne, 1993; p.58. 
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preparatórios que viriam a se transformar em telas: “Peindre d’après nature, ce n’est pas copier 

l’objectif, c’est réaliser ses sensations”71. Logo, ele pode produzir (e não reproduzir) elementos 

da sensualidade da natureza com segurança: “Lisons la nature ; réalisons nos sensations dans 

une esthétique personnelle et traditionnelle à la fois. Le plus fort sera celui qui aura vu le plus 

à fond et qui réalisera pleinement, comme les grands Vénitiens”72. O olhar sobre a obra, 

considerando a psique da artista, permite o reconhecimento da autoria implícita. Abrem-se as 

cortinas que escondem a estrutura do jogo teatral, por meio de técnicas literárias e de pinceladas 

estilizadas. Lidar com tais conceitos leva o pesquisador a inferir sobre o que vem a ser o 

movimento impulsivo do artista, sobretudo quando se observam trabalhos que rompem com o 

tradicional. As obras de Flaubert e de Cézanne corroboram para os exaustivos estudos acerca 

do processo criativo na modernidade, bem como com seu rompimento com as esferas 

semânticas e expressivas do Romantismo. Referindo-se às formas, interessa aqui a 

descontinuação do academicismo sugerida por Cézanne, sobretudo na representação da 

natureza. 

A notabilidade da obra do mestre francês se deu, sobretudo, quando ele permitiu-se 

experimentar as possibilidades de expressão da natureza por meio de seu subjetivismo, 

condicionando-se primeiramente ao rompimento do seu próprio fazer artístico: observam-se 

nos desenhos do jovem estudante Cézanne a obediência às convenções técnicas segundo 

preceitos da geometria espacial, em que as formas geométricas mostram-se equilibradas e 

condicionadas às “distorções” do olho humano: a tridimensionalidade do referencial deve 

considerar o uso da linha do horizonte (L.H.), as quais criam a dimensão do objeto, e as suas 

perpendiculares, as quais criam, por meio de ângulos internos, a profundidade do objeto. Essas 

linhas emergem a partir do ponto de fuga (P.F.): 

 

Figura 9 – representação da Linha do Horizonte x Ponto de Fuga 

                                                 
71 Émile Bernard elencou algumas das reflexões de Paul Cézanne, em seu artigo Paul Cézanne – Pensées sur la 

peinture, publicado na Revue de l’Occident, número 32, de 1904. 
72

 BERNARD, Émile. Paul Cézanne – Pensées sur la peinture. In : Revue de l’Occident. N.º 32, julho de 1904, 

p.1. 
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O uso adequado dessas linhas foi muito discutido por críticos e comentadores das belas artes 

na época romântica, tendo na figura de Schlegel um dos seus exponentes. Ao tratar de figuras 

clássicas, dizia que 

 

aqueles mestres antigos empregaram os horizontes elevados como 

sendo uma máxima, a fim de mostrar muitas coisas que de outro modo 

eles não poderia tornar visíveis; assim como nossos mestres antigos 

apegados à honra, por exemplo, deixaram que uma caravana de 

patriarcas descesse da montanha em linha serpenteada e em seu quadro 

formaram vários andares; as figuras ficam muito gradualmente 

menores, mas apenas diminuem em grandeza, não em clareza. Mesmo 

as menores figuras têm a mesma exatidão do contorno e a mesma 

coloração [...].73 

 

A importância dada por parte de muitos artistas pela técnica simétrica e cartesiana já mostrava 

o caráter restrito de habilidade – e não de genialidade – considerado por Schlegel, o que o leva 

a concluir de modo pertinaz seus pensamentos: 

 

Que por meio da obediência sistemática da perspectiva linear possa ser 

produzida a mais perfeita aparência, no que se refere à figura e à 

grandeza, é algo que, por fim, compreende mesmo quem não é nem 

pintor e nem possui talento para sê-lo.74 

 

O desenho técnico, sobretudo no contexto do século XIX e a seus precedentes, aplica-se à 

representação da natureza com fins didáticos e científicos, não ultrapassando esse estatuto. A 

contrariedade ao modo copista de se corresponder com a natureza leva ao artista, já observado 

em seus esboços, o subjetivismo poético em suas representações. O questionamento sobre as 

formas faz-se pertinente na produção do artista, buscando na sua interpretação a resposta às 

questões oferecidas pela natureza. Justificam-se, assim, as construções da montanha Sainte-

Victoire: 

                                                 
73 SCHLEGEL, August Wilhelm. Doutrina da Arte – Cursos sobre Literatura bela e Arte, Edusp: São Paulo, 

2014, p.165. 
74 Ibid., p.165. 
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Figura 10 – A montanha Sainte-Victoire serviu como 

objeto de representação para Cézanne em diversas 

versões, mostrando o seu gênio frente às 

possibilidades de luz e cores enxergadas na 

natureza
75

. 

 
Figura 11 – Paul Cézanne – Montagne Sainte-

Victoire (1904-06); óleo sobre tela –  

83,8x65cm
76

 

 

Figura 12 – Paul Cézanne – Montagne Sainte-Victoire 

(1902-1906); óleo sobre tela – 65x81cm
77 

 
Figura 13 – Montagne Sainte-Victoire (1882-

1885); óleo sobre tela – 52x72cm
78 

 

A evolução do subjetivismo no trabalho de Cézanne passou a inspirar uma arte cujas 

perspectivas do desenho são remodeladas, como a estética cubista79. A sua proposta de 

estruturar a base das figuras por meio de figuras geométricas antecipa a vanguarda de Picasso: 

 

Permettez-moi de vous répéter ce que je vous disais ici : traitez la nature 

par le cylindre, la sphère, le cône, le tout mis en perspective, soit que 

chaque côté d’un objet, d’un plan, se dirige vers un point central. Les 

                                                 
75 HODGE, Susie. The life and works of Cézanne. Annes Publishing Ltda: Londres, 2010; p.79. Fotografia da 

montanha Sainte-Victoire: Desde sua mudança para o interior de Aix, Cézanne mostrou-se obcecado pela 

montanha Sainte-Victoire, a qual foi representado em suas telas em diversas versões de cores, luzes e formas. 
76 Museu de arte da Universidade de Princeton, Princeton, Estados Unidos.  
77 Museu de arte da Philadelphia, Philadelphia, Estados Unidos. 
78 Museu Pushkin, Moscou, Rússia. 
79 Cf. DANCHEV, Alex. The letters of Paul Cézanne. Thames & Hudson: Londres 2013 ; p.239. 
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lignes parallèles donnent l’étendue, soit une section de la nature […] 

Les lignes perpendiculaires à cet horizon donnent la profondeur.80 

 

Identifica-se muito da arte de Picasso nas considerações de Cézanne acerca do fazer artístico. 

O Cubismo do pintor espanhol reflete o que Cézanne buscava em seu trabalho, sua identificação 

subjetiva com a pintura: 

l'obstination que je mets à poursuivre la réalisation de cette partie de la 

nature, qui, tombant sous nos yeux, nos donne le tableau. Or, la thèse à 

développer est – quel que soit notre tempérament ou forme de puissance 

en présence de la nature – de donner l’image de ce que nous voyons, en 

oubliant tout ce qui apparut avant nous. Ce qui, je crois, doit permettre 

à l’artiste de donner toute sa personnalité grande ou petite.81 

 

O estilo encontrado por Cézanne é identificado já nos seus croquis e estudos, os quais sinalizam 

para sua evolução apreciada em suas telas:  

 
Figura 14 – Paul Cézanne - Male nude (1862)

82 Figura 15 – Paul Cézanne – D’Après Géricault : 

Chevaux de trait (1887-90)
83 

 

As imagens acima mostram uma simetria das formas, da luz e da sombra, de modo a aproximar 

ao máximo a realidade da figura retratada. Nota-se também a fidelidade com a profundidade da 

                                                 
80 CÉZANNE, Paul. Correspondance. Grasset: Paris, 2015; pp.375-376 [Carta enviada a Émile Bernard em 15 de 

abril de 1904] 
81 Ibid., pp.393-394 [Carta enviada a Émile Bernard em 23 de outubro de 1905]. 
82 CHAPPUIS, Adrien. The drawings of Cézanne – A Catalogue Raisonné – vol.1, New York Graphic Society: 

Greenwich, 1973; p.80.   
83 Idem. The drawings of Cézanne – A Catalogue Raisonné – vol.2 – Plates. New York Graphic Society: 

Greenwich, 1973; estudo 979. 
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reprodução de Chevaux de trait. Considera-se, nesse sentido, a reprodução da realidade – uma 

verdadeira função do copista. Abstrai-se da imagem que o autor tem grande habilidade de 

enxergar e de reproduzir fielmente a natureza, porém, não se identifica o estilo que poderia 

fazê-lo mostrar-se como artista. Já as reproduções abaixo indicam certa liberdade adquirida 

pelo autor: 

 
Figura 16 – Paul Cézanne – After Puget: 

Hercules resting (1887-90)
84

 

 

É notável a progressão artística de Cézanne em 

relação às imagens anteriores. Os desenhos ao 

lado já mostram certa estilização na forma e, 

sobretudo, na temática. A imaginação do artista 

passa a concorrer com sua visão objetiva, com o 

objeto referido (e não somente reproduzido). Os 

traços são mais leves e permitem-se às 

deformações nas extremidades do corpo, bem 

como a ausência da simetria. A própria 

demarcação de luz e sombra não segue preceitos 

da técnica cartesiana, havendo, finalmente, a 

utilização da luz segundo os efeitos desejados. 

Tais deformações trazem a carga semântica que 

pode ser investigada pelo estudioso das artes, ao 

contrário da simetria geométrica proposta pelas 

artes acadêmicas. Todavia, é necessário que as 

técnicas do desenho dito simétrico sejam 

internalizadas pelo artista, para que por fim elas 

possam ser transformadas no que vem a ser o 

estilo. Não se abandonam, mas se transformam, já 

que, antes de ser artista, Cézanne, como muitos 

outros nomes que assinam suas telas, deve ser 

habilidoso com as formas básicas do desenho. 

 
Figura 17 – Paul Cézanne – Studies 

(1878)
85 

 

 
Figura 18 – Paul Cézanne – The artist’s 

son (1885).
86 

                                                 
84CHAPPUIS, Adrien. The drawings of Cézanne – A Catalogue Raisonné – vol.2 – Plates, New York Graphic 

Society: Greenwich, 1973; estudo 1001. 
85 Ibid., estudo 385. 
86 Ibid., estudo 850. 
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A liberdade formal e temática tomadas para si indica, assim, a internalização do mundo por 

meio da expressão do subjetivo, em função da visão objetiva do objeto transposto à tela ou a 

qualquer meio, o que ocorre graças à maturidade atingida pelo artista: 

 

Je réponds succinctement à quelques-uns des alinéas de votre 

dernière lettre. Comme vous me l’écrivez, je crois en effet avoir encore 

réalisé quelques progrès bien lents dans les dernières études que vous 

avez vues chez moi. Il est toutefois douloureux d’être obligé de 

constater que l’amélioration qui se produit dans la compréhension de la 

nature, au point de vue du tableau et du développement des moyens 

d’expression, soit accompagnée de l’âge et de l’affaiblissement du 

corps. 

Si les Salons officiels restent si inférieurs, la raison est qu’ils ne 

mettent en œuvre que des procédés plus ou moins étendus. Il vaudrait 

mieux apporter plus d’émotion personnelle, d’observation et de 

caractère (…) cherchons à nous exprimer suivant notre tempérament 

personnel. Le temps et la réflexion d’ailleurs modifient peu à peu la 

vision, et enfin la compréhension nous vient.87 

 

A manipulação do que é permitida pela natureza passa pelas técnicas assumidas pelo artista, 

ocorrendo a transformação do objeto sonhado em arte. Técnica, aqui, representa não somente o 

estilo e talento, mas a capacidade de enxergar no mundo inúmeras possibilidades de produzir 

arte, mesmo que, na maioria dos casos, por meio de sofrimentos, angústias e incertezas. A 

produção de sua Tentation indica diversos momentos e pré-projetos que viriam a incorporar a 

tela, em especial a versão de 1877.  

 Não somente os diversos desenhos preparatórios da Tentation serviram para a produção 

da tela, mas outras publicações mostraram-se funcionais para Cézanne. Lewis contribui aos 

estudos sobre Cézanne ao comentar que o pintor costumava ter em mãos a revista L’Artiste, 

onde os capítulos de La Tentation de saint Antoine, de Gustave Flaubert, eram publicados, antes 

de sua aparição definitiva em 187488. Assim como a Tentation, a tela Le Festin (L’Orgie) – 

também conhecida como Le banquet de Nebuchadnezzar –  sofreu influências dos fragmentos 

da segunda versão da obra de Flaubert (1856)89, o que corrobora com a tese das influências 

                                                 
87 CÉZANNE, Paul. Correspondance, Grasset: Paris, 2015; p.392-393 [Carta enviada a Émile Bernard em 1905].  
88 LEWIS, Mary Tompkins. Cezanne's early imagery. University of California Press: California, 1989; p.183. 
89 Ibid., 1989, p.183. 
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literárias que Cézanne teve ao longo de sua carreira. A tela ilustra uma cena tão extravagante 

quanto aquela descrita por Flaubert em sua obra: 

 
Figura 19 – Paul Cézanne – L’Orgie (1867-70); 

óleo sobre tela – 130x81cm.
90

 

 

 

Alors se découvre sous un ciel noir une salle 

immense, éclairée par des candélabres d’or. 

Des socles de porphyre, supportant des 

colonnes à demi perdues dans l’ombre, tant 

elles sont hautes, vont s’alignant à la file, en 

dehors des tables, qui se prolongent jusqu’à 

l’horizon, où apparaissent, dans une vapeur 

lumineuse, des architectures énormes, 

pyramides, coupoles, escaliers, perrons – des 

arcades avec des colonnades et des obélisques 

sur des dômes. Entre les lits de bronze à pieds 

d’argent et les longues buires d’où ruisselle un 

vin noir, des chœurs de musiciens couronnés 

de violettes pincent des grandes harpes, en 

chantant d’une voix vibrante, – et, tout au fond, 

plus haut, seul, coiffé de la tiare et vêtu 

d’écarlate, mange et boit, le roi 

Nabuchodonosor.91  

 

A constatação de que o nascimento da Tentation de Cézanne é fruto das relações entre as obras 

tem sido mencionado ao longo da presente seção, fazendo-se necessário, nesse momento, 

comentar a presença dessa temática ao longo da vida do artista. 

 Não apenas as três versões da Tentation de saint Antoine deixadas por Flaubert, assim 

como outros textos que se relacionam com a sua obra, relatam a presença do encantamento que 

a história do santo trouxe às artes do século XIX. A observação sobre os croquis de Cézanne 

mostram como as tentações de Antão foram significativas para a representação artística do 

pintor. Os desenhos preparatórios e as aquarelas produzidas antes, entre ou concomitantemente 

às Tentations servem de indícios para se estabelecer a gênese da obra com a vida artística de 

Cézanne. 

                                                 
90 Coleção privada. 
91 FLAUBERT, Gustave. La première Tentation de saint Antoine (1849-1856). Eugène Fasquelle : Paris, 1908; 

pp.130-131. 



38 
 

 

 
Figura 20 – Paul Cézanne – Study for Afternoon in Naples [L’après-midi à 

Naples] (1862-63); lápis sobre papel – 13,3x10,2cm.
92 

 

A temática da luxúria, do álcool e do desequilíbrio acompanha Cézanne em diversos cenários 

construídos. No documento acima, a figura masculina vê-se num ambiente fechado, entre a 

servidão feminina. Sobre seu ombro, uma mulher nua busca o apoio: tal configuração do 

ambiente assegura o erotismo similar ao que se observa na versão de 1877 da Tentation de saint 

Antoine, onde, da mesma forma, o demônio repousa uma de suas mãos sobre o ombro do santo. 

                                                 
92 CHAPPUIS, Adrien The drawings of Cézanne – A Catalogue Raisonné – vol.2 – Plates, New York Graphic 

Society: Greenwich, 1973; estudo 86. 
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Figura 21 – Paul Cézanne – Studies for La Tentation de saint Antoine (1869-72); lápis sobre papel –  

13,5x21,5cm
93

  

 

 
Figura 22 – Paul Cézanne – Study for La Tentation de saint Antoine (1870-73); lápis sobre papel 

amarelado – 15,3x21,2cm
94

  

 

Os estudos acima resultaram no desenho preparatório mais completo para a tela La Tentation 

de saint Antoine, versão de 1877: 

                                                 
93 CHAPPUIS, Adrien. The drawings of Cézanne – A Catalogue Raisonné – vol.2 – Plates, New York Graphic 

Society: Greenwich, 1973; estudo 445. 
94 Ibid., estudo 447. 
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Figura 23 – Paul Cézanne – Study for La Tentation of saint Antoine (1873-75); lápis sobre papel –  

12x21cm.
95

 

 

A maioria dos elementos contidos no cenário da Tentation de 1874 estão inseridos no esboço 

acima. Nota-se a valorização no sofrimento de Antão diante das imagens que o assolam, 

trazendo à tona uma singularidade do artista: em suas correspondências, tem-se uma carta 

enviada ao seu amigo Zola, de onde se retira o trecho do seguinte poema: 

 

Je tombai ; tout mon corps, glacé, presque sans vie, 

Trembla sous le contact d’une main ennemie. 

Une froide sueur inondait tout mon corps, 

Pour me lever et fuir faisant de vains efforts96 

O teor do poema mostra certa relação intertextual com os sofrimentos indicados na Tentation 

de Flaubert, sobretudo no episódio da rainha de Sabá97, em que as descrições se mostram ricas 

plasticamente.  

Passa-se ao trabalho de Flaubert. 

                                                 
95 CHAPPUIS, Adrien. The drawings of Cézanne – A Catalogue Raisonné – vol.2 – Plates, New York Graphic 

Society: Greenwich, 1973; estudo 448. 
96 CÉZANNE, Paul. Correspondance, Grasset: Paris, 2015, pp.73-74 [Carta enviada a Émile Zola, em 29 de 

dezembro de 1859]. Essa carta será retomada e rediscutida na subseção 3.3.2, “Sedução pela repetição”. 
97 Cf. REFF, Theodore. Cézanne, Flaubert, St. Antony, and the Queen of Sheba. In: The Art Bulletin, 1962, 

44:2, p.120. 
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2.3.7. Arte em progresso: evolução artística e a relação entre os manuscritos de Flaubert 

com seu trabalho 

Do mesmo modo como foi articulado com Cézanne, algumas das particularidades do 

trabalho de Flaubert serão expostas e comentadas, visto a importância dada nesse estudo às 

condições de seu trabalho, numa expectativa de especulação entre o modus operandi e o 

processo de produção textual. Assim, explorar-se-ão alguns de seus manuscritos e documentos 

que remetam à relação do artista com seu texto e à evolução de seu trabalho.      

Documentos que mostram a produção além das expectativas de quem lê a obra 

publicada, eles indicam como o trabalho artístico estrutura-se em combinações estéticas que 

unem, no mesmo meio de expressão, diversas semioses. Assim mostra-se a obra de Gustave 

Flaubert, complexa não apenas no produto entregue ao copista, mas já nas intenções do escritor 

em produzir seu texto. O emprego e a transformação de conceitos religiosos e folclóricos, dados 

científicos e observações do mundo traduzem-se em estética literária por meio da pena do 

escritor. Esse processo pode ser descrito pelas fases heurísticas atribuídas ao pensamento de 

George Kneller, tais como primeira apreensão, preparação, incubação, iluminação, 

verificação e comunicação98. A apreensão depende do insight do artista, ou seja, “a apreensão 

de uma ideia a ser realizada”99. A preparação relaciona-se com a análise das “potencialidades 

da ideia germinal”100, ou seja, o artista “lê, anota, discute, indaga, coleciona, explora”101. Já a 

incubação seria a ação do inconsciente sobre o consciente: “o inconsciente [...] faz as 

inesperadas conexões que constituem a essência da criação”102. A iluminação considera um 

clímax do processo da produção do objeto, posto que “tudo entre em seus lugares”103. O último 

estágio da intimidade do artista se dá na verificação, momento em que o artista efetua uma 

revisão sobre seu processo criativo, para que, na comunicação, haja o contato do resultado do 

seu processo com o seu público. 

Kneller compreende que, embora possa haver contestações a respeito desse modelo, 

visto que o ato criativo envolve processos tão complexos que não possam ser “congelados numa 

simples sequência”104, categorizá-los na sequência proposta mostra-se conveniente para os 

anseios de visualização do processo. Assim, suas ideias serão, logo adiante, sintetizadas na 

                                                 
98 KNELLER, George. Arte e Ciência da Criatividade. Ibrasa: São Paulo, 1978; p.62. 
99 Ibid., p.63. 
100 Ibid., p.63. 
101 Ibid., p.63. 
102 Ibid., p.66. 
103 Ibid., p.68. 
104 Ibid., p.63. 
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descrição no processo criativo de Flaubert, articulando-se alguns apontamentos de Pierre-Marc 

de Biasi. 

Considerando que o processo de produção depende, fundamentalmente, de elementos já 

existentes, tem-se em Flaubert o emprego astucioso de várias semioses reunidas em sua obra, 

“textes lus précédemment, presque plagiés”105, constituindo uma estética multifacetada do 

trabalho criador que se condiciona por um vasto repertório científico-cultural traduzido em seu 

produto final, o texto literário. Nesse sentido, o escritor consegue organizar seu qualissigno106 

de modo a corporificar o signo interpretável à semiose da arte literária. Ao se reconhecer a 

preocupação de Flaubert para com seu trabalho, ou até mesmo para a definição do ato de 

escrever, o pesquisador saberá que a gênese do trabalho flaubertiano advém, em geral, da 

concepção de um pré-projeto. Seus fólios de reflexão ilustram o funcionamento de seus desejos:  

 

                                                 
105 WILLEMART, Philippe. Au-delà de psychanalyse : les arts et la littérature. L’Harmattan: Paris, 1998. p.89. 
106 Júlio Plaza comenta a intersemiose do processo criador inferindo sobre o signo segundo as propostas de Peirce: 

“‘o qualissigno, o ícone é o signo da invenção por excelência. O dado novo, a invenção como originalidade só se 

podem dar nessas condições’, ou seja, a epifania da criação se dá num átimo temporal concretizado pelo “ícone 

sensível e indivisível”. PLAZA, Júlio. Tradução Intersemiótica. Perspectiva: São Paulo, 1987; p.42. 
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Figura 24 – La Tentation de saint Antoine, 1874, ms. N.a.f. 23671, f°64v°: folio de réflexion 

scénarique
107 

 

O documento acima norteia as alterações no projeto literário da Tentation de saint Antoine, 

quanto àquela versão publicada em 1849, cuja forma de mistério foi criticada por seus 

amigos108.  Em substituição ao mistério, o escritor acentuou, desde as primeiras reflexões de 

seus roteiros, (f°41, caderno 19)109, o aspecto filosófico centrado na ideia das ilusões110, 

conforme se observa no final da transcrição do documento acima: “Diferencier les entrées au 

commencement. Faire que St Ant. pense les Pechés avant de les voir pr que les entrées soit plus 

naturelle”. Os pensamentos do ermitão vêm acompanhados, no documento acima, pelo 

sentimento de ambiguidade, que rementem à reflexão filosófica acerca do que é real ou não, 

derivando, no texto, para as incertezas das alucinações111. Esse planejamento concretiza-se no 

texto literário: “Peut-être que je suis mort, et que je monte vers Dieu?... Ah ! comme je respire 

                                                 
107 SÉGINGER, Gisèle. Gustave Flaubert : Scénarios de La Tentation de Saint Antoine – Le temps de l’œuvre. 

Présentation, transcriptions et notes par Gisèle Singer, Presses Universitaires de Rouen et du Havre : Rouen, 2014; 

pp.166-167. 
108 Idem, Naissance et métamorphoses d’un écrivain : Flaubert et Les Tentations de saint Antoine. Honoré 

Champion : Paris, 1997; p.323. 
109 Ibid., p.323. 
110 Ibid., pp.323.324. 
111 Cf, SÉGINGER, Gisèle. Naissance et métamorphoses d’un écrivain : Flaubert et Les Tentations de saint 

Antoine. Honoré Champion: Paris, 1997; p.324. 
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bien ! L’air immaculé me gonfle l’âme. Plus de pesanteur ! plus de souffrance !”112. Outrossim, 

o narrador da Tentation indica, não raro, as influências das alucinações no texto: 

 

Antoine s’évanouit d’horreur, et il tombe devant sa cabane sur les éclats 

de bois, où il brûle doucement la torche qui a glissé sa main. Cette 

commotion lui fait entrouvrir les yeux ; et il aperçoit le Nil, onduleux et 

clair sous la blancheur de la lune, comme un grand serpent au milieu des 

sables ; – si bien que l’hallucination le reprenant, il n’a pas quitté les 

Ophites.113  

  

A maturação da ideia da alucinação em detrimento a do mistério leva o texto a assumir um 

caráter realista, segundo uma motivação psicológica114 que se mostra em evolução na indicação 

“Tout doit etre realiste enlever tout ce qui peut rappeler un theatre, une scene, une rampe”, 

transcrita do fólio anterior. 

 A concepção de seu projeto passa por descobertas literárias anotadas em seus fólios. As 

leituras de Flaubert provocam no público que recepciona a sua obra findada as mesmas 

descobertas, exigindo do leitor o estabelecimento de uma rede de conexões115 culturais que 

retomam, antes mesmo do ato de escrita, um ato de leitura do autor. O documento abaixo sugere 

a relação entre leitura e escrita:  

                                                 
112 FLAUBERT, Gustave. La Tentation de saint Antoine (versão de 1874), Éditions Gallimard: Paris, 1983; p.207 
113 Ibid., pp.122-123, (grifo nosso). 
114 SÉGINGER, Gisèle. Naissance et métamorphoses d’un écrivain : Flaubert et Les Tentations de saint 

Antoine. Honoré Champion: Paris, 1997; p.326. 
115 GALÍNDEZ-JORGE, Verónica. Fogos de Artifício: Flaubert e a Escritura. Ateliê Editorial: São Paulo, 2009; 

p.49. 
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Figura 25 – La Tentation de saint Antoine, 1874, ms. N.a.f. 23671, f°64: folio de réflexion 

scénarique
116 

 

A retomada de uma gama de discursos que constroem personagens centrais na obra como a 

rainha de Sabá e Nabucodonosor – conforme a transcrição do fólio acima “(Les Pechés ne 

doivent pas paraitre – après les 7 visions qu’ils s’inspirent [pr les motiver les autres – moins 

nettes d’intention] telles que Nabuchodonosor, Saba, Lampito, elles arrivent par suit des 

lectures faites dans la Bible ou l’evangile)” – permite a Foucault não considerar a Tentation 

apenas como 

 

un savoir qui peu à peu s’élève jusqu’à la grandeur d’une œuvre. C’est 

une œuvre qui se constitue d’entrée de jeu dans l’espace du savoir : elle 

existe dans un certain rapport fondamental aux livres. C’est pourquoi 

elle est peut-être plus qu’un épisode dans l’histoire de l’imagination 

occidentale ; elle ouvre l’espace d’une littérature qui n’existe que dans 

et par le réseau du déjà écrit : livre où se joue la fiction des livres.117 

                                                 
116 SÉGINGER, Gisèle. Gustave Flaubert : Scénarios de La Tentation de Saint Antoine – Le temps de l’œuvre. 

Présentation, transcriptions et notes par Gisèle Singer, Presses Universitaires de Rouen et du Havre : Rouen, 2014; 

pp.168-169. 
117 FOUCAULT, Michel. La Bibliothèque fantastique. À propos de La Tentation de Saint Antoine de Gustave 

Flaubert. In: GENETTE, Gérard; TODOROV, Tzvetan (Org.). Travail de Flaubert. Éditions du Seuil: Paris, 

1983; p.106.  
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À luz das reflexões de Foucault acerca da Tentation, corrobora-se com a ideia de que nenhum 

texto surge arbitrariamente do vazio, senão de um desejo que muitas vezes é movido por notas 

e estudos de outros textos. As relações interdiscursivas das diversas manifestações do 

pensamento (ciência, política, literatura), comuns já no século XIX118 e verificadas nos quase 

trinta mil fólios manuscritos de Flaubert119, convidam a uma visão procedimental da 

materialidade do seu texto.  

O modo de operar de Flaubert, assim como nas demais manifestações artísticas, ilustra 

a incursão que o encaminha à solução de um problema, o da produção. O conjunto de ações 

tomadas constitui sua heurística, particularizada, no momento inicial de seu trabalho, pelo ato 

da não-escrita: Flaubert permanece diversas semanas refletindo sobre o trabalho que tomará 

forma120; esta etapa pode ser considerada como o momento de incubação, formatado por seus 

cadernos de notas: 

 

Cette phase de travail presque entièrement psychique ressemble à une 

rêverie dirigée. L’écrivain imagine les scènes-clés de son histoire, 

enchaîne les séquences, dresse des décors, choisit des lieux, forme des 

hypothèses sur la psychologie de ses personnages et la forme du récit121. 

 

É então que o escritor passa a visualizar, esquematicamente, as veredas de seu texto. O trabalho 

operado na incubação ganha forma física quando os problemas da escrita surgem; assim, 

Flaubert pode ser  

 

conduit à certaines recherches (lectures en bibliothèque, repérages, 

entretiens, visites de musées) qui lui servent à construire l’atmosphère, 

l’intertexte et le cadre historique : l’écran favorable à son travail de 

projection mentale.122.  

 

A partir de então, surgem seus roteiros. O momento da incubação é, logo, uma etapa por demais 

rica dentro do todo do processo criativo, o qual pode ser manipulado de modo que a quantidade 

                                                 
118 FOUCAULT, Michel. L’archéologie du savoir. Gallimard: Paris, 2014; p.35. 
119 GALÍNDEZ-JORGE, Verónica. Fogos de Artifício: Flaubert e a Escritura. Ateliê Editorial: São Paulo, 2009; 

p.77. 
120 BIASI, Pierre-Marc de. Flaubert : dynamique de la genèse, ITEM, 2007. 
121 Ibid.  
122 Ibid. 
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de informações pode ser alterada, uma vez que os fatos artísticos são processados levando em 

conta o livre arbítrio do escritor. Isso permite que métodos e elementos sejam incorporados à 

sua rede criativa. 

 O estágio seguinte considera a redação, onde se compreendem os processos de 

dilatação e de redução. Nesse momento, os roteiros assumem grande importância, não se 

limitando a uma etapa do processo, mas sim como um texto presente ao longo do processo de 

escrita. Por não se tratarem de documentos de consulta fixa, os roteiros tornam-se tão mutáveis 

quanto o texto entregue ao copista, não deixando de evoluir com a redação final123. A dinâmica 

dia dilatação à redução é conferida por Gisèle Séginger como uma “activité apographique”124, 

estágio em que os fólios sofrem com uma notável diminuição das referências bibliográficas125. 

O aspecto apógrafo no manuscrito é remetido pelo emprego de observações retiradas de suas 

notas de viagem que fizera ao Oriente. Flaubert “les reprend et rédige plusieurs folios de détails 

pittoresques qu’il glane dans ses descriptions d’Egypte”126, conforme se verifica no documento 

abaixo: 

                                                 
123 BIASI, Pierre-Marc de. Flaubert : dynamique de la genèse, ITEM, 2007. 
124 SÉGINGER, Gisèle. Naissance et métamorphoses d’un écrivain : Flaubert et Les Tentations de saint 

Antoine. Honoré Champion : Paris, 1997; p.329. 
125 Cf. Ibid., p.329. 
126 Ibid., p.330. 
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Figura 26 – La Tentation de saint Antoine, 1874, ms. N.a.f. 23671, f°81 v°: l’apographisme préscénarique 

(utilisation de notes de voyage)
127 

 

Durante a concepção formal do roteiro, Flaubert deixa todas as imagens formadas em 

sua reflexão proliferarem de modo expansivo no estágio seguinte, a redação, momento “propice 

aux escapades de l’imagination et à l’invention d’éléments circonstanciels”128. Todas as 

possibilidades de escrita são exploradas nessa fase, de modo que seu texto se mostra como uma 

mescla de frases justapostas e de tentativas de desenvolver suas próprias ideias, num conjunto 

                                                 
127 SÉGINGER, Gisèle. Gustave Flaubert : Scénarios de La Tentation de Saint Antoine – Le temps de l’œuvre. 

Présentation, transcriptions et notes par Gisèle Singer, Presses Universitaires de Rouen et du Havre: Rouen, 2014; 

pp.198-199. 
128 Idem, Naissance et métamorphoses d’un écrivain : Flaubert et Les Tentations de saint Antoine. Honoré 

Champion: Paris, 1997; p.330. 
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de “formas preestabelecidas, com todas as leis que as mesmas implicam, como a sonoridade, o 

lugar-comum, o enciclopedismo”129. Ainda assim, nuanças do texto, nome de locais e de 

personagens não são definidos senão por generalizações (X, Y, Z)130: até mesmo as 

denominações passam por um processo longo de concepção131. 

A etapa seguinte, ainda na redação, é a construção do rascunho. Todas as ideias e 

informações justapostas passam a ter a forma de um grande texto, expandido de tal maneira que 

se assemelha a um grande texto introdutório de uma obra que está por nascer132. Como é de se 

esperar, essa etapa explora todas as possibilidades da narrativa, “tandis que phrases et 

paragraphes commencent à prendre forme”133, tanto na redação quanto nos próprios roteiros. O 

grande esboço de Flaubert caracteriza-se pelo emprego das margens: as páginas dos 

manuscritos são vastamente utilizadas para as anotações diversas que o norteiam em seu 

processo, retificando ou adicionando informações, assim como se observa no documento 

transcrito, a seguir: 

                                                 
129 GALÍNDEZ-JORGE, Verónica. Fogos de Artifício: Flaubert e a Escritura. Ateliê Editorial: São Paulo, 2009; 

p.46. 
130 BIASI, Pierre-Marc de. Flaubert : dynamique de la genèse, ITEM, 2007. 
131 Adiante, ainda nessa seção, comentar-se-á a influência do sujeito social Gustave Flaubert no texto literário, 

passando pela constituição de personagens até o enredo. 
132 Cf. BIASI, Pierre-Marc de. Flaubert : dynamique de la genèse, ITEM, 2007. 
133 Ibid. 
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Figura 27 – La Tentation de saint Antoine, 1849, ms. N.a.f. 23671, f°107 : scénario pour la seconde 

moitié de la troisième partie
134 

 

 O seu sofrimento, a busca pela perfeição, faz com que a mesma página seja escrita até 

quinze vezes135, de modo que, após reflexões sobre a vida dos personagens136, certo personagem 

                                                 
134 SÉGINGER, Gisèle. Gustave Flaubert : Scénarios de La Tentation de Saint Antoine – Le temps de l’œuvre. 

Présentation, transcriptions et notes par Gisèle Singer, Presses Universitaires de Rouen et du Havre: Rouen, 2014; 

pp.140-141. 
135 Cf. Ibid. 
136 Conforme será apresentado, logo adiante, nos documentos N.a.f. 23671 f°81 e f°83v°. 
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Y pode ser trocado por X137. O resultado disso é uma nova redação do rascunho. Finalmente, o 

amadurecimento dos rascunhos culmina na inversão da expansão: a condensação do texto.  

Durante a fase de condensação, momento decisivo da gênese, seu texto diminui cerca 

de 40% do original expandido138, muitas vezes decorrente de retificações. O mesmo processo é 

realizado página por página, até que se obtenha o manuscrito definitivo. O último momento da 

condensação permite a visualização de uma prosa já reduzida, onde estão presentes a estrutura 

narrativa, a intertextualidade, a rede de imagens etc.139 Talvez, mais importante do que 

compreender os modos de operação de Flaubert, é entender quais elementos textuais sustentam 

sua heurística. O ato criativo, enriquecido por suas leituras, pode ilustrar a sua compreensão. 

Considerados os pensamentos de Biasi e de Kneller, propõe-se a seguinte síntese do 

processo criativo em Flaubert: 

 

Figura 28 – Síntese do processo criativo de Flaubert 

 

                                                 
137 Cf. BIASI, Pierre-Marc de. Flaubert : dynamique de la genèse. ITEM, 2007. 
138 Ibid. 
139 Ibid. 
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É importante notar que o pensamento não é linear e nem impermeável. Os vários estágios 

indicados na ilustração representam como o modo de operação de Flaubert se dá, de acordo 

com os apontamentos feitos anteriormente, num recorte temporal, para fim didático, como 

expressara Kneller. Logo, reconhece-se que o pensamento artístico se encontra em retomadas e 

reconsiderações daquilo que por ventura já fora descartado, num voo livre, como afirma Paulo 

Laurentiz: 

 

Algumas vezes esse encontro vem como “resposta” a algo que, em 

princípio, estimulava este voo; outras vezes, sequer esta condição é 

detectada, surgindo sem ter claramente uma necessidade provocadora. 

Seja de uma forma ou de outra, estas “respostas” eclodem de uma 

maneira brilhante como se iluminasse um espaço até então não 

vislumbrado, desbravando novos caminhos captados por essa explosão 

luminosa mental.140 

   

Tendo o trabalho artístico como fomentador da significância da vida, atividade que 

permite ao homem pôr-se diante das suas possibilidades de transformação e recriação do 

mundo, o artista produz o que lhe é essencial, seja para seu gozo próprio, seja para a apreciação 

do expectador. Dúbios se tornam os processos de Flaubert aqui descritos: se por um lado, seu 

trabalho mostra-se árduo, intenso em suas pesquisas e na tradução do mundo científico, 

religioso, histórico, em literatura, a criação artística é um ato de liberdade, da formatação 

daquilo que os referencias do mundo quotidiano não dão conta para os anseios do espírito 

humano. Para Flaubert, a palavra representa uma possibilidade de problema que somente nela 

pode-se alcançar a solução. A linguagem, vinculada ao mundo e a todos seus referentes, é o 

grande desafio a ser resolvido, de modo que o escritor cria com ela uma relação visceral a fim 

de pôr em liberdade a sua literatura. Assim, a linguagem é tão próxima ao mundo que ela, por 

vezes, confunde-se com o próprio objeto referencial, de modo que se torna impossível imaginar 

algo sem antes nomeá-lo. Octavio Paz, com requintes de poeticidade, figura da mesma forma o 

mundo e tudo que lhe concerne: “não há pensamento sem linguagem, tampouco objeto de 

conhecimento: a primeira coisa que o homem faz com uma realidade conhecida é nomeá-la, 

batizá-la”141. A busca expressividade da linguagem passa pela apropriação discursiva e pelas 

suas constantes observações, muitas das quais, são relatadas em seus cadernos de viagem. 

                                                 
140 LAURENTIZ, Paulo. A Holarquia do Pensamento Artístico. Editora da UNICAMP: Campinas, 1991; p.21. 
141 PAZ, Octavio. O arco e a lira. Cosacnaify: São Paulo, 2012, p.38. 
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 A valorização de documentos históricos, bem como a observação do presente142, faz 

parte dos elementos que produzem o sentido caracterizado pelos diversos saberes, em sua 

ficção, porém, buscando nessas interações documentais o que o próprio Flaubert designa ideal: 

 

Dieu sait jusqu’à quel point je pousse le scrupule en fait de documents, 

livres, informations, voyages, etc. Eh bien, je regarde tout cela comme 

très secondaire et inférieur. La vérité matérielle (ou ce qu’on appelle 

ainsi) ne doit être qu’un tremplin pour s’élever plus haut. Me croyez-

vous assez godiche pour être convaincu que j’aie fait dans Saint Antoine 

une peinture exacte de l’Alexandrinisme ? Ah ! non ! mais je suis sûr 

d’avoir exprimé l’idéal qu’on en a aujourd’hui.143 

 

Essas transformações são retiradas, muitas vezes, por suas experiências que mais tardes são 

justapostas a outras informações, formando um grande retalho discursivo. Grande parte de suas 

experiências é retirada de seus carnets de voyage e carnets de travail que, segundo Biasi,  

 

est tenu par l’auteur comme le journal, généralement chronologique, 

d’une expérience spécifique (touristique) dont le centre de gravité 

réside à mi-chemin entre le vécu contingent de la découverte (le 

spectacle du nouveau : expérience du voyageur) et la prise de notes 

qui en fixe littérairement le souvenir et les significations 

(reconstitution écrite : expérience de l’écrivain) (…). Le carnet de 

travail est utilisé par l’auteur comme le support (éventuellement 

transportable) où il consigne et souvent regroupe, sans égard 

particulier pour la chronologie, les résultats d’un travail préparatoire 

(réflexions, observations, recherches, enquêtes, etc.) dont la finalité 

appartient à un espace exclusivement littéraire (…). La note de 

travail peut indifféremment prendre sa source dans l’extériorité d’un 

document écrit ou iconographique, d’un témoignage, d’une enquête 

sur le terrain, etc. ou dans l’intériorité d’une expérience purement 

psychique de l’auteur (…).144 

 

A presença do escritor ecoa no texto a partir do momento em que os elementos do quotidiano 

são semiotizados pelo olhar do artista. Um relato perde seu caráter restrito informativo quando 

é posto lado a lado com discursos literários, científicos, religiosos e históricos. Como indicado 

no início dessa seção, os documentos de processo N.a.f. 23671 fólios 81, 81v° e 83v° serão 

empregados para essa retomada. Inicialmente, a paisagem vista por Flaubert, em sua viagem ao 

                                                 
142 Cf. GENETTE, Raymonde Debray. Métamorphoses du récit autour de Flaubert. Éditions du Seuil: Paris, 

1988; p.114. 
143 FLAUBERT, Gustave. Correspondance, In : Œuvres complètes et Annexes. Éditions Arvensa: Saint-Julien-

en-Genevois, 2014; p.6714. 
144 BIASI, Pierre-Marc de. Gustave Flaubert : Carnets de Travail. Balland: Les plans sur Bex, 1988; pp.44-45. 
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Oriente, acompanhada do amigo Maxime du Camp, é posta nesse patamar de grandiosidade 

artística ao servir de fomento para a construção do personagem (“Paul ou Hilarion”). Flaubert 

projeta-se no manuscrito N.a.f. 23671, f°81, ao indicar que “Antoine a un de ses compagnons, 

un ermite comme lui [...] marchant avec leurs bâtons tout un jour par le bord de la mer – au 

soleil couchant…sable noir, ciel rose – plage d’aboukir ”, justamente como ele fazia com 

Maxime du Camp. 
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Figura 29 – La Tentation de saint Antoine, 1874, ms. N.a.f. 23671, f°81 : l’apographisme 

préscénarique (utilisation des notes de voyage)
145

  

                                                 
145 SÉGINGER, Gisèle. Gustave Flaubert : Scénarios de La Tentation de Saint Antoine – Le temps de l’œuvre. 

Présentation, transcriptions et notes par Gisèle Singer, Presses Universitaires de Rouen et du Havre: Rouen, 2014; 

pp.196-197. 
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O indicativo deixado por Flaubert, em seu manuscrito – “voir notes de voyage d’Egypte 17” – 

retoma suas notas: 

Nous suivons le bord de la mer ; des débris ne navires, restes de la 

bataille d’Aboukir (…) nos deux ombres à cheval marchant 

parallèlement sont gigantesques, elles vont devant nous régulièrement, 

comme nous. On dirait deux grands obélisques qui marchent de 

compagnie.146 

 

A tradução literária desse episódio concretiza-se conforme as indicações do documento de 

processo acima (N.a.f. 23671, f°81): 

Je me rappelle un voyage que j’ai fait avec Ammon, à la recherche 

d’une solitude pour établir des monastères. C’était le dernier soir ; et 

nous pressions nos pas, en murmurant des hymnes, côte à côte, sans 

parler. A mesure que le soleil s’abaissait, les deux ombres de nos corps 

s’allongeaient comme deux obélisques grandissant toujours et qui 

auraient marché devant nous. Avec les morceaux de nos bâtons, çà et là 

nous plantions des croix pour ma place d’une cellule.147 

 

Suas notas de viagem transformadas em preparatório para sua Tentation ainda introduzem um 

dos temas propostos aqui, a ser retomado e desenvolvido no próximo capítulo: a sedução pela 

erotização. Aqui se adianta, ao ler o fólio 81v°, como o lascivo vivenciado por Flaubert se 

projeta nos seus manuscritos, chegando à obra pelas descrições e por Antão. O sensualismo 

trazido pelas notas de viagem é o ponto de partida: 

Azizeh – Cette grande fille s’appelle Azizeh. Sa danse est plus savante 

que celle de Ruchiouk. Pour danser, elle quitte son vêtement large et 

passe une robe d’indienne à corsage européen. Elle s’y met : son col 

glisse sur les vertèbres d’arrière en avant, et plus souvent de coté, de 

manière que la tête va tomber…148 

 

A figura da dançarina núbia que Flaubert conhecera em Assouan é trazida ao manuscrito 

embelezada por “centure de perles couleur”, adornos que remetem à representação da rainha de 

Sabá. 

                                                 
146 FLAUBERT, Gustave. Notes de voyages : D’Alexandrie au Caire. In: Œuvres complètes et Annexes. Éditions 

Arvensa: Saint-Julien-en-Genevois, 2014; p.2884. 
147 Idem. La Tentation de saint Antoine (versão de 1874). Gallimard: Paris, 2011; p.217. 
148 Idem. Notes de voyages : D’Assouan à Korosko. In: Œuvres complètes et Annexes. Éditions Arvensa: Saint-

Julien-en-Genevois, 2014; pp.2930-2931. 
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Figura 30 – La Tentation de saint Antoine, 1874, ms. N.a.f. 23671, f°81v° : l’apographisme préscénarique 

(utilisation des notes de voyages)
149

 

 

As notas descritivas tornam-se rascunhos da narrativa, graças à apropriação no texto de suas 

memórias, o que permite a criação um ambiente para o ermitão150 dentro da Tentation. Obtém-

se a sensação de que “personnage halluciné et auteur ivre se côtoient dans ces paysages 

tentateurs”151, condição que traz à tona a projeção do sujeito social numa escrita repleta de 

                                                 
149 SÉGINGER, Gisèle. Gustave Flaubert : Scénarios de La Tentation de Saint Antoine – Le temps de l’œuvre. 

Présentation, transcriptions et notes par Gisèle Singer, Presses Universitaires de Rouen et du Havre: Rouen, 2014; 

pp.198-199. 
150 Cf. Idem. Naissance et métamorphoses d’un écrivain : Flaubert et Les Tentations de saint Antoine. Honoré 

Champion: Paris, 1997; p.333. 
151 Ibid., p.333. 
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sensualismo, onde “les paysages eux-mêmes se féminisent”, conforme as indicações no fólio 

83°: “Aux environs d’Ephèse les montagnes en forme de sein pointu”. 

 

 
Figura 31 – La Tentation de saint Antoine, 1874, ms. N.a.f. 23671, f°83v° : l’apographisme préscénarique 

(utilisation des notes de voyages)
152 

 

A apropriação das notas de viagem leva à caracterização da paisagem, na narrativa da Tentation, 

transformando vento e montanhas em corpos femininos: 

 

Le vent qui passe dans les intervalles des roches fait des modulations ; 

et dans leurs sonorités confuses, il distingue DES VOIX comme si l’air 

parlait. Elles sont basses, et insinuantes, sifflantes (…) En même temps, 

les objets se transforment. Au bord de la falaise, le vieux palmier, avec 

sa touffe de feuilles jaunes, devient le torse d’une femme due l’abîme, 

et dont les grands cheveux se balancent.153 

 

                                                 
152 SÉGINGER, Gisèle. Gustave Flaubert : Scénarios de La Tentation de Saint Antoine – Le temps de l’œuvre. 

Présentation, transcriptions et notes par Gisèle Singer, Presses Universitaires de Rouen et du Havre: Rouen, 2014; 

pp.202-203. 
153 FLAUBERT, Gustave. La Tentation de saint Antoine (versão de 1874). Éditions Gallimard: Paris, 1983; pp.63-

64. 
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Essas “répétitions et comparaisons dans ces notes qui semblent détourner Flaubert vers des 

souvenirs autobiographiques”154 reforçam a ideia de que a leitura permite identificar-se com o 

autor de determinada obra, além de ver o mundo por meios dos olhos de quem escreveu155. Esse 

elo torna-se mais evidente quando o leitor tem consigo a oportunidade de ler a correspondência 

de Flaubert, onde, além de muitos rastros da sua gênese textual, ele encontrará as relações vitais 

entre o escritor e seus manuscritos, assim como a consciência da grandiosidade dessa 

documentação: “Pourvu que mes manuscrits durent autant que moi, c’est tout ce que je veux. 

C’est dommage qu’il me faudrait un trop grand tombeau ; je les ferais enterrer avec moi comme 

un sauvage fait de son cheval.”156. A materialização do imaginário é um processo de grande 

complexidade na produção artística, independentemente do meio empregado, conforme se 

discutiu nessa seção. A transformação de um impulso psíquico em pensamento formalizado e, 

finalmente, sua tradução em palavras, requer de Flaubert tempo de maturação. A escolha das 

palavras e a exploração de seus potenciais são análogas ao mosaico que elas oferecem à língua, 

logo, o escritor repensa a fronteiras semânticas dos vocábulos a fim de justificar o emprego e a 

escolha lexical ao longo de sua obra: 

 

La vie ! La vie ! [...] tout est là ! C’est pour cela que j’aime tant le 

lyrisme. Il me semble la forme la plus naturelle de la poésie. Elle est là 

toute nue et en liberté. Toute la force d’une ouvre gît dans ce mystère, 

et c’est cette qualité primordiale, ce motus animi continuus (vibration, 

mouvement continuel de l’esprit, définition de l’éloquence par Cicéron) 

qui donne la concision, le relief, les tournures, les élans, le rythme, la 

diversité.157 

 

É nesse momento que a produção literária pode encontrar suas angústias e suas soluções: em 

Flaubert, não há escrita sem gueuloir, nem sem uma extenuação sádica do seu sofrimento que 

permitiram sua correspondência com Luise Colet158, assim como essas provações do lirismo da 

língua alimentam sua genialidade159. Ao mesmo tempo em que o escritor é desafiado pelo 

conteúdo, ele encara a expressão da língua como problematização do trabalho. Para Flaubert, 

                                                 
154 SÉGINGER, Gisèle. Naissance et métamorphoses d’un écrivain : Flaubert et Les Tentations de saint 

Antoine. Honoré Champion: Paris, 1997; p.333. 
155 Cf. DIAZ, José-Luiz. L’écrivain imaginaire : scénographies auctoriales à l’époque romantique. Honoré 

Champion: Paris, 2007; p.27. 
156 FLAUBERT, Gustave. Correspondances. In: Œuvres complètes et Annexes. Éditions Arvensa: Saint-Julien-

en-Genevois, 2014, p.5081. 
157 Ibid., p.5312.  
158 Cf. DIAZ, José-Luiz. L’écrivain imaginaire : scénographies auctoriales à l’époque romantique. Honoré 

Champion: Paris, 2007; p.43. 
159 Thibaudet, Albert, Le style de Flaubert. In: Œuvres complètes et Annexes. Éditions Arvensa: Saint-Julien-en-

Genevois, 2014; p.7016.  
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essa questão é evidenciada em seus rascunhos e correspondências, onde a criatividade e a 

genialidade não podem ser desvinculadas da ideia de trabalho. 
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3.  História de uma tentação – Loucuras e seduções pela imagem 

 

A manifestação das doenças psíquicas povoa enredos e mentes de artistas, 

especialmente graças às particularidades que produzem, em indivíduos diagnosticados, no 

modo de observar e (re)organizar o mundo. Muitos se dedicaram ao seu estudo, ou até mesmo, 

à tentativa de compreensão dos mecanismos que levam a mente a construir imagens 

alucinatórias, o que rendeu a inúmeros artistas uma alternativa de produção e de expansão de 

imagens em diversas possibilidades. Os surrealistas, por meio de André Breton, tentaram 

demonstrar como a livre associação permitia a produção artística, sem que houvesse, segundo 

seus discursos, influência direta da consciência racional: tudo viria de um campo que antecede 

o racional humano. A pulsão emergiria diretamente do ato criador, livre de qualquer 

manifestação da razão como tentativa de se estabelecer um objeto estético dotado de estratégias 

argumentativas – num texto – ou de contemplativas – numa imagem, resultado da produção 

(escrita) automática. Todavia, cabe mencionar que, em primeiro lugar, o interesse pela 

descrição da psique como fomentadora da construção de universos artísticos deriva do próprio 

estudo da loucura e do homem, o qual se vê condicionado pelos meios que exercessem 

interferências sobre sua mente, sejam eles criadores ou degradantes e, em segundo lugar, que 

tanto a descrição quanto a manifestação da loucura se dão por meio da linguagem. 

As discussões presentes nesse capítulo apontam, primeiramente, a uma reflexão acerca 

da constante de imagens libidinosas nas artes, proliferadas nas obras de Cézanne e de Flaubert. 

Nesse caminho, pensamentos que mostram a sustentação que a literatura e as artes visuais 

devem ao erótico160, muitas vezes articuladas pela figura da femme fatale (mulher fatal), serão 

apresentados. Momentos das produções de Cézanne e de Flaubert serão permeados pelo 

erotismo161 e pelas alucinações, onde as comparações de seus trabalhos trarão uma resposta ao 

fenômeno vivenciado por Antão, a ser sistematizado, por fim, nas seções 3.2 e 3.3, 

respectivamente no texto de Flaubert e na tela de Cézanne. 

 

                                                 
160 Considera-se tudo que representa o coito, não como função de reprodução da espécie, mas como busca pelo 

prazer (Cf. BATAILLE, Georges.  L’Érotisme. Les Éditions de minuit: Lonrai,2011; p.13). Assim, associam-se 

a essa ideia a volúpia e a sedução que, consequentemente, levam ao pecado, no contexto cristão, agravado pela 

figura santificada de Antão.  
161 Numa comparação entre a Justine de Sade e a Anti-Justune de Restif de La Bretonne, consideram-se as imagens 

desse mais próximas daquelas vistas nas Tentations, visto que há sempre um convite ao deleite, isento de 

sofrimentos, presentes no texto de Sade.   
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3.1. Entre a pena e o pincel: o santo de Flaubert e de Cézanne  

 

Inserido num ambiente desértico, Antão é inscrito num cenário pictórico de grande 

amplitude, repleto de imagens concretas e subjetivas, trazidas pelas alucinações do ermitão. A 

versão de 1874 de Flaubert inicia-se por meio de uma longa descrição, situando Antão no centro 

da narrativa162. Interessa à compreensão do estilo de Flaubert a caracterização do ambiente em 

primeiro plano, para finalmente ilustrar a figura do ermitão. Nesse sentido, as visões do 

personagem central da narrativa fazem-se cruciais para a obra; os objetos observados tornam-

se mais evidentes do que o observador: 

“C’est dans la Thébaïde, au haut d’une montagne, sur une plate-forme 

arrondie en demi-lune, et qu’enferment de grosses pierres. 

La cabane de l’Ermite occupe le fond. Elle est faite de boue et de roseaux, à 

toit plat, sans porte. On distingue dans l’intérieur une cruche avec un pain 

noir ; au milieu, sur une stèle de bois, un gros livre ; par terre, ça et là, des 

filaments de sparterie, deux ou trois nattes, une corbeille, un couteau.”163. 

 

A proposta de contextualizar para então estabelecer o objeto cria uma atmosfera de sensações 

que conduzem o leitor ao universo de imagens enxergadas por Antão. Assim, identifica-se mais 

uma estratégia de Flaubert: se o que é lido é antes imaginado pelo personagem, o leitor tem 

diante de si as descrições e objetos antes subjetivados pelo olhar do protagonista do enredo, de 

modo que, na Tentation, sua leitura é guiada pelas relações íntimas com os objetos, resultado 

das alucinações do ermitão. Nesse sentido, as palavras manifestam-se senão pelo narrador, que 

intermedia as visões, sem que haja a interferência direta do protagonista. O modo como o texto 

de Flaubert expressa-se é comparável à sustentação imagética da poesia surrealista, como 

afirma Dominique Rabaté: “Il s’agit bien laisser l’initiative aux mots, de se laisser guider par 

eux vers les voies du mythe collectif et individuel”164. Embora a literatura de Flaubert não esteja 

inscrita nas vanguardas europeias, a temática da Tentation aproxima-se do próprio surrealismo, 

em vista de suas influências obtidas pela leitura do quadro homônimo de Pieter Brueghel, em 

1845: 

Au milieu de mes chagrins, j’achève mon Saint Antoine. C’est l’œuvre de 

toute ma vie, puisque la première idée m’en est venue en 1845, à Gênes, 

                                                 
162 A centralização espacial do ermitão será adiante comentada, ao versar-se sobre a Tentação de saint Antoine de 

Cézanne, versões de 1869 e de 1877. 
163 FLAUBERT, Gustave. La Tentation de Saint Antoine (versão de 1874), Gallimard: Paris, 2011; p.51. 
164 RABATÉ, Dominique. Le récit au XXe siècle. In: Histoire de la France Littéraire. PUF: Paris, 2006; p.120. 
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devant un tableau de Breughel et depuis ce temps-là je n’ai cessé d’y songer 

et de faire des lectures afférentes.165 

 

Como já discutido, no capítulo anterior, ao tratar das relações intersemióticas, o emprego de 

outros discursos para a produção do texto literário é pertinente a Flaubert. O mesmo se dá com 

outras linguagens artísticas, sobretudo a pintura, que lhe rendeu encantamento. Em sua 

correspondência, Flaubert indica a relação entre a imagem pictural e o seu texto literário, por 

meio das descrições que faz à tela atribuída a Pieter Brueghel, o jovem: 

Palais Balbi, à Gênes. – La Tentation de saint Antoine, de Breughel – Au fond, 

des deux côtés, sur chacune des collines, deux têtes monstrueuses de diables 

moitié-vivants moitié-montagne – au bas à gauche, saint Antoine entre trois 

femmes, et détournant la tête pour éviter leurs caresses. Elles sont nues, 

blanches, elles sourient et vont l’envelopper de leurs bras. – En face du 

spectateur, tout à fait au bas du tableau, la Gourmandise nue jusqu’à la 

ceinture, maigre, la tête ornée d’ornements rouges et verts, figure triste, cou 

démesurément long et tendu comme celui d’une grue, faisant une courbe ver 

la nuque – clavicules saillantes, lui présente un plat chargé de mets coloriés. – 

Homme à cheval, dans un tonneau – têtes sortant du ventre des animaux – 

grenouilles à bras et sautant dans les terrains – homme à nez rouge sur un 

cheval difforme entouré de diables – dragon ailé qui plane – tout semble sur 

le même plan – ensemble fourmillant, grouillant et ricanant d’une façon 

grotesque et emportée, sous la bonhomie de chaque détail – ce tableau paraît 

d’abord confus, puis il devient étrange pour la plupart drôle pour quelques-

uns, quelque chose de plus d’autres – il a effacé pour moi toute la galerie où 

il est. Je ne me souviens déjà plus de reste.166 

 

A imagem que resultou na descrição acima, vista em sua viagem à Itália, compõe-se de um 

cenário inundado por personagens associados às visões de Antão. O ermitão, ao contrário da 

narrativa de Flaubert, não se destaca no centro do quadro167, mas é identificável em função de 

sua expressão de angústia diante das tentações que lhe rodeiam: 

 

                                                 
165 FLAUBERT, Gustave. Notes de voyages – de Vintimiglia (Vintimille) à Gênes, In: Gustave Flaubert : 

Œuvres complètes et Annexes. Éditions Arvensa: Saint-Julien-en-Genevois, 2014; p. 6200 [carta enviada a 

Mademoiselle Leroyer de Chantepie, 5 de junho de 1872]. 
166 Ibid., p.2836. 
167 Idem. La Tentation de saint Antoine (versão de 1874). Gallimard: Paris, 2011; p.51.  
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Figura 32 – Pieter Brueghel, le Jeune – La Tentation de saint Antoine; óleo sobre painel de cal – 

61,8x86,8cm
168

 

 

Embora Flaubert tenha se encantado com a tela de Brueghel, ele teve consigo, no seu escritório 

de trabalho, uma reprodução da água forte de Jacques Callot, cujo tema ilustra a mesma história 

de Antão do deserto: 

 
Figura 33 – Jacques Callot – La Tentation de saint Antoine (1634); água-forte – 34,9x 46,1cm

 169
  

                                                 
168 Coleção Balbi Piovera (Palácio de Francesco Maria Balbi) – Gênova, Itália. 
169 Museu de arte de Spencer – Universidade do Kansas. Essa seria a segunda versão da água-forte produzida por 

Jacques Callot, entregue no mesmo ano de sua morte. 
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A mesma profundidade de detalhes, encontrados na descrição da tela, Flaubert emprega em seu 

texto. As imagens continuam sendo construídas na atmosfera alucinatória de Antão, de modo 

que a sedução e a luxúria mostram-se cada vez mais pertinentes ao enredo. Numa carta a Louise 

Colet, Flaubert indica a plasticidade aplicada à obra: “Jamais je ne retrouverai des éperduments 

de style comme je m’en suis donné là pendant dix-huit mois. Comme je taillais avec cœur les 

perles de mon collier ! Je n’y ai oublié qu’une chose, c’est le fil.”170. Essa asserção indica 

claramente a relação do trabalho com seu gênio artístico, de modo que a transposição da 

plasticidade ao texto literário se faz coerente ao que Flaubert viu e, sobretudo, sentiu: 

Les Pères de Nicée, en robes de pourpre, se tenaient comme des mages, sur 

des trônes, le long du mur, et on les a régalés dans un banquet, en les comblant 

d’honneurs, surtout Paphnuce, parce qu’il est borgne et boiteux depuis la 

persécution de Dioclétien ! L’Empereur lui a baisé plusieurs fois son œil 

crevé ; quelle sottise ! Du reste, le Concile avait des membres si infâmes ! Un 

évêque de Scythie, Théophile ; un autre de Perse, Jean ; un gardeur de 

bestiaux, Spiridion ! Alexandre était trop vieux. Athanase aurait dû montrer 

plus de douceur aux Ariens, pour en obtenir des concessions !171 

 

Ao contrário do que se pode prever, as descrições presentes na Tentation não se tornam uma 

unidade estática no tempo da narrativa; há nelas uma unidade de ação, a qual permite que haja 

fluidez na leitura e na progressão do ocorrido. O que pode vir a promover tal dinamicidade é o 

caráter subjetivo das alucinações: enquanto que uma descrição objetiva pode figurar-se estática, 

em função dos inúmeros objetos justapostos na construção do cenário, a subjetividade promove 

ações em função dos elementos do sintagma (adjetivos, verbos, preposições, comparativos 

etc.), construindo, pouco a pouco, um recorte de uma pintura, fazendo com que cada figura 

representada transforme-se numa unidade semântica de um sistema que é o todo do quadro da 

Tentation. Considerando o percurso dos olhos do observador sobre uma pintura, cada elemento 

visto compõe um programa narrativo progressivo, construindo pouco a pouco toda a unidade 

semântica representada pelo trabalho do artista, conforme os vocábulos sublinhados: “Les Pères 

de Nicée, en robes de pourpre, se tenaient comme des mages, sur des trônes, le long du mur 

[...].”, o que permite criar a “relação moderna entre subjetividade e modernidade [...], tempo da 

alma com um tempo do movimento.”172. Resulta disso a construção imagética dinâmica, no ato 

da leitura, confluindo com a sua imersão dentro da sedução pelas imagens alucinatórias. Quanto 

à Tentation de Cézanne, é natural que, por se tratar de um texto não verbal, a sua leitura possa 

                                                 
170 FLAUBERT, Gustave. Correspondances, In: Gustave Flaubert : Œuvres complètes et Annexes. Éditions 

Arvensa: Saint-Julien-en-Genevois, 2014; p.5057 (carta enviada a Louise Colet, 16 de janeiro de 1852).  
171 Idem. La Tentation de saint Antoine (versão de 1874). Gallimard: Paris, 2011; p.61. 
172 RICOEUR, Paul. Tempo e Narrativa – O tempo narrado. Martins Fontes: São Paulo, 2012; p.74. 
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ocorrer tanto da observação do quadro geral, em direção aos detalhes, ou o contrário; o 

observador é livre para percorrer o seu caminho. De todo modo, os mecanismos de apreensão 

do sentido imagético culminam no mesmo resultado: a expressividade final do texto rico em 

plasticidade. 

 
Figura 34 – Paul Cézanne - La tentation de saint Antoine (1877); óleo sobre tela – 47x56cm

173 

 

O primeiro elemento que possivelmente chamará a atenção do observador, na composição, é a 

figura feminina, inicialmente por estar no centro da tela e, sobretudo, pela lucidez nos contornos 

e nas cores. 

 Alocado relativamente à esquerda da tela, a representação do ermitão indica o estilo 

moderno174 de Paul Cézanne, em que as pinceladas rápidas denotam, além da preocupação com 

o conteúdo, a busca da forma construída pelo subjetivo. Isso não indica apenas a noção da 

maturidade estilística do artista, mas as suas intenções de representar as confusões que 

atormentam o santo: nada é claro, tudo é concomitante na sua essência, tomando formas apenas 

                                                 
173 Museu d’Orsay, Paris. Trata-se da segunda versão da Tentation de saint Antoine produzida por Cézanne. 
174 A partir da subseção 3.2, o seu estilo será comentado. 
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quando concretizadas diante de olhos de Antão. Essa asserção pode servir à interpretação da 

construção pictórica de Cézanne, pois, ao invés da idealização da forma feminina, como as 

virgens românticas, há um destaque de sua representação enquanto fruto da loucura. Por outro 

lado, a única figura que é tida como real – Antão – mostra-se nebuloso, tortuoso e indefinido, 

graças ao jogo de cores empregado. 

 Um dos aspectos que mais se destacam quanto à diferenciação das versões da Tentation 

de Cézanne, sem dúvida, encontra-se nas cores. A versão de 1869 é generosa o emprego dos 

tons escuros, distribuídos no fundo da tela, enquanto que na versão de 1877 há a predominância 

de tonalidades pastel, sobretudo na figura feminina. Embora a primeira Tentation de Cézanne 

abuse dessa tonalidade somente nas quatro figuras femininas, é na versão definitiva que o artista 

emprega nuanças tonais mais sutis, equilibrando o jogo de luz e sombra, o que traz grande 

vivacidade à composição. De todo modo, a contribuição trazida pelo texto literário à pintura se 

dá na construção de um cenário estruturado pelas alucinações e pelo erotismo. 

A história de um santo atormentado por visões, que o põem em condição de tensão entre 

os dogmas cristãos e a ciência e erotismo, serve de mote para a representação do cenário quase 

dionisíaco. O texto de Flaubert explora a libido e outros tabus que parecem não se limitar ao 

questionamento da figura individual de um santo, mas os valores religiosos que recaem sobre 

ele atuam em sua consciência, a mesma que parece reger o comportamento seguidos pelos 

homens:  empregar, em diversos momentos, o vocábulo “hipócrita”, proferido pelas visões do 

santo para lhe qualificarem – assim como o fez Hilarião – pode sugerir um olhar crítico sobre 

a sociedade do século XIX: 

 
Hypocrite qui s’enfonce dans la solitude pour se livrer mieux au débordement 

de ses convoitises ! Tu te prives des viandes, de vin, d’étuves, des esclaves et 

d’honneurs ; mais comme tu laisses ton imagination t’offrir des banquets, des 

parfums, des femmes nues et de foules applaudissantes !175 

 

A tela de Cézanne pode conduzir a leitura para o mesmo questionamento, ao se observar 

a caracterização das imagens que são projetas por seu ermitão: ao contrário das pinturas que 

levaram Flaubert a concretizar a redação da sua Tentation, onde se nota uma grande gama de 

imagens que não rementem apenas aos pecados, mas ao grotesco176, observa-se o sofrimento 

                                                 
175 FLAUBERT, Gustave. La Tentation de saint Antoine (versão de 1874). In: FLAUBERT, Gustave. Œuvres 

complètes – tome I. Éditions du Seuil: Paris, 1964; p. 534. 
176 O emprego do termo grotesco, na presente pesquisa, estabelece o mesmo sentido do empregado na Renascença, 

tratando-se de “algo angustiante e sinistro em face de um mundo em que as ordenações da realidade são suspensas” 

(KAYSER, Wolfgang. O Grotesco: configuração na pintura e na literatura. Perspectiva: São Paulo, 2013; p.20). 
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do ermitão em função da centralização de uma figura tentadora, cuja simbologia será esboçada 

adiante. Nesse momento, para os trabalhos de ambos os artistas, faz-se uma leitura introdutória 

de como a figura feminina assegura um dos aspectos mais importantes nas obras: a sedução e o 

erótico veiculados pelas alucinações. 

O geneticista encontrará nos documentos de processo de Flaubert e de Cézanne 

elementos que veiculam o erotismo concretizado nas versões finais de suas obras. O 

desequilíbrio dionisíaco ilustrado nos manuscritos e nos esboços sugere os percursos trilhados 

pelos artistas, muito graças à plasticidade vívida que ambos criam: no texto literário de Flaubert 

a aparição das imagens sedutoras traz consigo descrições minuciosas acerca das façanhas da 

mente de Antão; já nos desenhos de Cézanne, as inferências à loucura e ao erotismo 

centralizam-se nos traços que compõem as figuras. Os documentos abaixo, preparatórios para 

a série Jogadores de Cartas e para o romance Salammbô, sugerem essa constante, presentes 

nas Tentations, ao longo da poética dos artistas: 

  

 

 

A composição indica não 

somente o tema dos jogadores de 

cartas mais tarde sacralizado por 

Cézanne, mas a boemia e 

alucinação alcoólica seguida da 

sugestão do sexo, como se pode 

conferir na figura à esquerda.  

Figura 35 – Paul Cézanne – Jogadores de carta (1858-60)177 
 

 

 

                                                 
177 CHAPPUIS, Adrien. The drawings of Cézanne – A Catalogue Raisonné – vol.2 – Plates, New York Graphic 

Society: Greenwich, 1973; estudo 36. 
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Figura 36 – Salammbô, BnF, N.a.f. 23662, f°193r°: scénario partiel, chap.I – “Commencer par dire où ça 

se passe”178 
 

O documento acima caracteriza-se, conforme indica Flaubert, por forte carga erótica 

relacionada à dança de Salammbô e pela presença da orgia. Assim como o escritor francês, o 

desenho de Cézanne sugere a centralização da cena numa mulher, o que não raro em ambos, 

concretiza-se na presença da femme fatale que, na Tentation de saint Antoine, é uma das figuras 

responsáveis pela condução do ermitão ao pecado, ao erotismo179. 

A associação da figura feminina como a grande responsável por desestruturar a vida do 

homem é amplamente empregada no século XIX, mas é comum encontrá-la também em 

narrativas de outras épocas da cultura humana. Sob o signo da pintura, a serpente no afresco de 

Michelangelo retoma a narrativa bíblica do pecado original: a figura da serpente mescla-se com 

o corpo de uma mulher, condicionando à tentação, de fato, o gênero feminino, o que “permet 

en même temps d’entrevoir un singulier rapport du serpent avec Ève […]; et on peut rappeler 

ici les figurations médiévales de la “tentation” où le corps du serpent enroulé à l’arbre est 

surmonté d’un buste de femme.”180.  

 

                                                 
178 OGANE, Atsuko. Plans et scénarios de Salammbô, (on-line), publicado em 20 de fevereiro de 2014 no site 

Flaubert, Centre Flaubert du Cérédi (Centre d’études et de recherches Editer-Interpréter). O documento acima 

caracteriza-se, conforme indica Flaubert, por fonte carga erótica relacionada à dança de Salammbô e pela presença 

da orgia. Rouen, < http://flaubert.univ-rouen.fr/ressources/sal_scenarios.pdf>. 
179 Essa temática é tratada ao longo do presente capítulo, mas tangenciado já na subseção seguinte, 3.1.1. “Entre o 

caos e o santo: da linguagem da loucura à loucura como fomento da linguagem”, ao se discutir a presença da anima 

na psique de Antão. 
180 GUÉNON, René. Symboles de la Science sacrée. Gallimard: Paris, 1990; p.105.  
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Figura 37 – Michelangelo – O pecado original - Gênesis (~1511)

181 

 

Na Tentation de saint Antoine, observa-se a mesma relação na figura da rainha de Sabá: sua 

presença é muito pertinente na afirmação do erotismo nas obras de Cézanne e de Flaubert. Na 

tela de Cézanne há a negação caracterizada pela gesticulação de Antão, similar182 ao de Adão, 

no afresco de Michelangelo, mesmo que essa seja resultada da expulsão do paraíso após a 

experimentação do fruto proibido. O ermitão da Tentation esforçar-se por negar o que vem de 

seu subconsciente, o que provoca na aparição de mais imagens, como se verá nas descrições de 

Flaubert e no detalhamento da pintura de Cézanne. 

 A apoteose do erótico nas obras constrói-se em função do modo como a linguagem é 

articulada nas obras, ou seja, como a sintaxe das alucinações permite que haja a materialização 

das visões do ermitão. Partindo da matriz do imaginário, Cézanne e Flaubert transformam as 

alucinações em elementos dos planos do visible e do lisible, respectivamente. A versão de 1849 

da Tentation de Flaubert tem na figura do Diabo o responsável pela condução das tentações183, 

o que é relativizado na versão de 1874. As alucinações são alimentadas por associações de 

ideias originadas na mente do santo, o que corresponde à simbiose de diversos conhecimentos 

e mitos num mesmo discurso, fomentada por um desejo de saber184. Esse desejo é um dos 

provocadores do pecado, pois é a partir dessa “libido sciendi”185 que o discurso religioso de 

Antão é posto em xeque. Já em Cézanne, essa mesma associação de ideias concretiza-se na 

                                                 
181 Teto da Capela da Sistina. 
182 Versão de 1877. 
183 Na versão de 1849, destaca-se o trecho em que a ciência é vinculada à figura do Diabo, por Antão: “Non, non 

! je ne continuerai pas, c’est la science du Diable. Oh ! que ma mémoire l’oublie et que mes yeux soient crevés 

pour m’en punir”. FLAUBERT, Gustave. La Tentation de saint Antoine. In : Œuvres complètes – tome 1. 

Éditions du Seuil: Paris, 1964; p.393. 
184 Cf. SÉGINGER, Gisèle. Naissance et métamorphoses d’un écrivain : Flaubert et Les Tentations de saint 

Antoine. Honoré Champion: Paris, 1997; p.343. 
185 Ibid., p.343. 
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presença de elementos plásticos cuja procedência advém da observação de outros artistas de 

diversas escolas estéticas186, bem como da leitura da obra de Flaubert, a ser discutida na 

subseção 3.3.2, “Sedução pela repetição”.  

 As alucinações das Tentations concretizam-se segundo a projeção da linguagem 

característica de cada semiose. Tanto no texto verbal quanto no pictural, as visões de Antão 

estabelecem uma relação mimética clara com o mundo, o que provoca a verossimilhança no 

que é enxergado. A lógica do que é visto, ouvido e sentido é sintetizada de modo objetivo ao 

leitor/observador, ainda que haja o processo subjetivo de reconstrução imagética no ato de 

recepção. A mente privada do ermitão traz ao espaço da imaginação criado pelas alucinações a 

liberdade para se estabelecerem um cosmos habitado por associações livres. Tendo o texto de 

Flaubert como influenciador para a produção da versão de 1877 da Tentation de saint Antoine, 

consideram-se as leituras abaixo como fomento da obra do escritor. Assim, antes de adentrar 

no universo específico da manifestação da alucinação e do erótico de cada artista, faz-se 

necessário apropriar-se de alguns discursos que comentam o funcionamento da alucinação. 

 

 

3.1.1. Entre o caos e o santo: da linguagem da loucura à loucura como fomento da 

linguagem  

 A leitura dos planos de escrita de Flaubert sistematiza a presença de fenômenos da 

pisque relatados pela literatura médica antes mesmo de seu tempo. A importância dada à 

inserção desses discursos é capital ao mosaico estabelecido na narrativa da Tentation de saint 

Antoine, de modo que se promove nesta subseção uma relação entre os diversos discursos e 

relatos da mente e sua produção textual. 

Inserindo a loucura em um quadro discursivo, seja ela de natureza verbal, seja icônica, 

terá o analista ou o artista em mãos o que a linguagem lhes apresentar, pois ela, a própria 

linguagem, ilustra a essência da loucura, constituindo-se como expressão dos transtornos da 

psique. A linguagem condensa e libera todas as imagens da mente, de seu modus operandi e, 

consequentemente, descreve a loucura: 

                                                 
186 Sabe-se que Delacroix e Ingres serviram de referência para a pintura de Cézanne, sobretudo quanto ao emprego 

de luz e sombra e do modo de composição das figuras, observado em especial na série banhistas e nas próprias 

representações da rainha de Sabá (versões de 1869 e 1877), como se pôde verificar no capítulo 2, “A crítica 

genética”.  
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Le langage est la structure première et dernière de la folie. Il en est la forme 

constituante ; c’est sur lui que reposent tous les cycles dans lesquelles elle 

énonce sa nature. Que l’essence de la folie puisse se définir finalement dans 

la structure simples d’un discours, ne la ramène pas à une nature purement 

psychologique, mais lui donne prise sur la totalité de l’âme et du corps ; ce 

discours est à la fois langage silencieux que l’esprit se tient à lui-même dans 

la vérité qui lui est propre, et articulation visible dans les mouvements du 

corps.187 

 

Tomando-se a linguagem como um dos fenômenos responsáveis pela articulação entre o mundo 

primitivo e o cultural – o que, de certa forma, permite a absorção inteligível das estruturas 

diversas dos inúmeros discursos humanos – não se poderia deixar de incluir em seu universo 

multifacetado a própria estrutura da loucura, uma vez que nela se observa a materialização 

discursiva em função de uma organização lógica e distinta: a produção artística-visual mostra-

se tão rica quanto aquela produzida por mentes consideradas sãs. 

Na produção artística, o ambiente dionisíaco característico pelo emprego do forte 

erotismo é o responsável pelo surgimento de muitas cenas que mesclam o paradisíaco com o 

afrodisíaco, resultando na experiência erótica como libertadora dos desejos. O sofrimento 

terreno antecede o gozo espiritual, como sugere a pintura de Picasso: 

 
Figura 38 – Pablo Picasso – L’Enterrement de 

Casagemas, (1901); óleo sobre tela – 150x90cm
188

 

 

Carlos Casagemas, amigo de Picasso, 

é representado em meio a situações 

lascivas, acompanhado de mulheres 

nuas e, em geral, agrupadas, no plano 

espiritual. Pode-se intuir que, para o 

artista, o amigo deixara o plano 

terreno para se entregar aos prazeres 

permitidos apenas numa realidade 

outra, em que os sentidos e as 

associações livres do desejo são 

libertos pela ausência de convenções 

impostas pela vida religiosa, 

conforme sugere a cerimônia 

litúrgica, no plano terreno. O cenário 

em que o amigo é ilustrado 

exemplifica a importância que as 

relações libidinosas têm na vida de 

muitos indivíduos: liberdade do 

corpo, permitida senão pela morte.  

 

                                                 
187 FOUCAULT, Michel. Histoire de la folie à l’âge classique. Gallimard: Paris,1972; p.303. 
188 Museu de arte moderna da cidade de Paris, Paris, França. 
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O emprego da tela de Picasso na argumentação da liberdade trazida pela linguagem erótica se 

dá pela analogia entre o convite que as diversas imagens tentadoras fazem a Antão, à 

experimentação dos pecados, o que seria uma liberdade frente aos dogmas religiosos, e à 

liberdade trazida do corpo, representada pela morte, considerada no trabalho do pintor espanhol. 

É comum às artes a exploração dos tabus sexuais, condensando num desequilíbrio da linguagem 

– característico às narrativas ultrarromânticas – as pulsões do corpo, em busca de experiências 

que transgridam as limitações da vida terrena. O real passa a ser o que é construído pelo 

desejo189 – campo fértil para as alucinações que, no texto literário, concretizam-se pela 

manipulação das palavras. Na redação da Tentation de 1849, o uso de comparações auxilia no 

movimento do que é real para o irreal190:   

…mes pensées, que je voudrais saisir toutes ensemble pour les réunir en Dieu, 

glissent l’une sur l’autre et s’échappent de moi, comme de la main d’un enfant 

un faisceau de flèches qu’il ne peut retenir et qui tombent par terre en lui 

blessant les genoux, ou comme un troupeau de chèvres qui de dispersent de 

tous côtés...191 

 

O mesmo mecanismo é empregado na redação do plano, para a mesma versão da Tentation: 

 

 

 
Figura 39 – Gustave Flaubert – La Tentation de saint Antoine,1849, ms. N.a.f. 23671, f°217 : scénario 

de la deuxième moitié de la première partie.192 

                                                 
189 A obra de Flaubert traz, além da narrativa de Antão, outros exemplos que exploram o desejo de liberdade frente 

às limitações da realidade. A redação de Le rêve et la vie, produzida entre as versões de 1856 e 1874 de La 

Tentation de saint Antoine, mostrará o esforço do protagonista em escapar à realidade por meio de seus sonhos e 

pelo estímulo de sua imaginação. A referência à essa obra será desenvolvida na subseção 3.2. 
190 Cf. SÉGINGER, Gisèle. Naissance et métamorphoses d’un écrivain : Flaubert et Les Tentations de saint 

Antoine. Honoré Champion: Paris, 1997; pp.232. 
191 FLAUBERT, Gustave. La Tentation de saint Antoine (versão de 1849). In: Œuvres complètes – tome 1. 

Éditions du Seuil: Paris, 1964; p.385 (grifo nosso).   
192 SÉGINGER, Gisèle. Gustave Flaubert : Scénarios de La Tentation de Saint Antoine – Le temps de l’œuvre. 

Présentation, transcriptions et notes par Gisèle Singer. Presses Universitaires de Rouen et du Havre : Rouen, 2014 ; 

pp.78-79. 
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A leitura dos elementos textuais que indiquem a estratégia da construção do discurso 

alucinatório leva o analista da obra de arte a problematizar o que é verdadeiro ou falso, ou seja, 

o que é visto e o que é enxergado. Aproximando-se dessa ideia, o texto de Flaubert e a 

plasticidade de Cézanne parecem estar na mesma relação de “concordância entre linguagem e 

mundo, ou entre pensamento e realidade”193, denotando que os enganos trazidos pelos olhos 

são interpretados como acertos pela mente perturbada de Antão. A verossimilhança discursiva 

depende da percepção do santo; ou seja, não são os seus olhos que trazem à narrativa as visões 

das dezenas de imagens – em função do que é visto –, mas a sua mente – relação com o que é 

enxergado: “Trouble de l’âme, non de l’œil; ce n’est pas parce que la fenêtre est en mauvais 

état, mais parce que l’habitant est malade”194. Assumindo essa condição de Antão, todas as 

articulações cujos manipuladores Cézanne e Flaubert são responsáveis, levam as visões do 

santo a serem consideradas como um nível do irracional, fazendo com que o sujeito 

atormentado por tais desvios encare propagações contínuas de imagens turbulentas, tais como 

as quimeras (Chimères) e fantasmas, tudo em função do que parece ser, mas que na realidade, 

não é195. Nasce daí o esforço de distinguir entre o que é real e imaginação, da mesma forma de 

quando se desperta subitamente de um sonho. O sujeito, na tentativa de assegurar sua sanidade, 

afirma para si mesmo que não está louco196 – fato que se observa na redação de 1849, de 

Flaubert:  

Oh ! tout ce que j’ai vu, comment faire pour savoir si je l’ai pensé ou si je l’ai 

vu vraiment ? Quelle est la limite du rêve et de la réalité ? Où en suis-je ? C’est 

ici, c’est moi, voilà la case... mais la chapelle ? Eh bien ! eh bien ? Ah ! je 

chercherai plus tard, c’est trop difficile... Comment ? le soleil brille et tout à 

l’heure, il y avait des étoiles ! est-ce le matin ? est-ce le soir ? tantôt j’étais 

dans la nuit, et je ne me rappelle pas… Non, c’était il y a une minute, il n’est 

rien passé depuis… c’est que j’ai pensé très vite, et mes idées auront rempli le 

temps.197 

 

À medida que o questionamento acerca da concretude das alucinações cessa – o que se dá pelas 

suas relações contínuas com os personagens que surgem diante de seus olhos – categoriza-se a 

                                                 
193 PRADO Jr., Bento. Erro, ilusão, loucura: ensaios. Editora 34: São Paulo, 2004; pp.32-33 (grifo nosso).  
194 FOUCAULT, Michel. Histoire de la folie à l’âge classique. Gallimard: Paris, 1972 ; p.271. 
195 Cf. Ibid., pp.296-297. 
196 Cf. Ibid., p.297. 
197 FLAUBERT, Gustave. La Tentation de saint Antoine (versão de 1849). In: FLAUBERT, Gustave. Œuvres 

complètes, Tome I, Éditions du Seuil: Paris, 1964; p.436.  
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loucura no santo, posto que a crença em relações consideradas impossíveis denota o estado de 

insanidade mental198. 

 Em um ambiente povoado por imagens contraditórias à razão, onde “seul l’esprit peut 

faire que ce qui est donné dans l’image devienne abusive vérité […] erreur reconnue”199, a vida 

do santo encontra-se entre a perversão e a heresia, eclodindo de sua mente criaturas sombrias e 

grotescas, associadas à ciência e às religiões, o que não deixa de se articular com o momento 

de descoberta íntima do autor: “C’étaient des pertes séminales de la faculté pittoresque du 

cerveau, cent mille images sautant à la foi, en feux d’artifice”200. Essa transgressão pulsante do 

artista, em direção ao seu objeto, corporifica-se, para o público, por meio do segmento da 

linguagem201, não importando a sua semiose. Assim, a crença de Antão com a veracidade do 

que imagina traduz-se no seu discurso, na sua interação com seus fantasmas. Mesmo que 

contrária aos dogmas cristãos, o santo idealizado por Cézanne e por Flaubert tem fixa na mente 

a ideia de experimentações que, de acordo com suas negações, são julgadas pejorativamente, 

ou seja, tudo que lhe seduz – por ser tentador – ganha uma carga negativa, do proibido. Porém, 

as tentações só são negativas a partir do momento em que o sujeito se mostra forte o suficiente 

para evitá-las, mas, num contexto em que as negações acabam por invocar outras imagens, a 

possibilidade da experimentação do pecado se faz concebível. O diálogo entre Antão, Damis e 

Apolônio, planejado na versão de 1849, ilustra essa afirmação: 

 

                                                 
198 Cf. FOUCAULT, Michel. Histoire de la folie à l’âge classique, Gallimard: Paris, 1972; p.297. 
199 Ibid., p.297. 
200 FLAUBERT, Gustave. Correspondance. In: FLAUBERT, Gustave. Œuvres complètes et Annexes. Éditions 

Arvensa: Saint-Julien-en-Genevois, 2014, p.5305. Carta enviada a Luise Colet em 7 de julho de 1853. 
201 Cf. FOUCAULT, Michel. Histoire de la folie à l’âge classique, Gallimard: Paris, 1972; p.298. 
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Figura 40 – La Tentation de saint Antoine, 1849, ms. N.a.f. 23671, f°219v° : scénario pour l’épisode 

d’Apollonius202 

 

A versão definitiva da Tentation concretiza o projeto do manuscrito acima: 

Damis 

A quoi songez-vous donc, que vous ne parlez plus ? 

Antoine 

Je songe... Oh ! rien. 

Damis s’avance vers Apollonius, et fait plusieurs tours autour de lui, la taille 

courbée, sans lever la tête : 

Maître ! c’est un ermite galiléen qui demande à savoir les origines de la 

sagesse. 

Apollonius 

Qu’il approche ! 

Damis 

Approchez ! 

Apollonius 

Approche ! Tu voudrais connaître qui je suis, ce que j’ai fait, ce que je pense ? 

n’est-ce pas, enfant ? 

Antoine 

…Si ces choses, toutefois, peuvent contribuer à mon salut.203 
 

Os pecados da Tentation são encarnados graças ao questionamento e ao desejo pelo erótico. A 

representação do desequilíbrio mental, tal como manifestação de alucinação, teve grande 

importância na literatura do século XIX204. Nesse século, observa-se via discurso 

psicopatológico, a ideia de regra de formação dos objetos205, por meio dos estudos de Esquirrol, 

Heinroth e de Pinel206. Os resultados desses apontamentos indicam que, no discurso 

alucinatório, surgem “perturbations légères de comportement, aberrations et troubles sexuels, 

                                                 
202 SÉGINGER, Gisèle. Gustave Flaubert : Scénarios de La Tentation de Saint Antoine – Le temps de l’œuvre. 

Présentation, transcriptions et notes par Gisèle Singer, Presses Universitaires de Rouen et du Havre: Rouen, 2014; 

pp.90-91. 
203 FLAUBERT, Gustave. La Tentation de saint Antoine (versão de 1874), Gallimard: Paris, 1983; pp.141-142. 
204 Cf. FOUCAULT, Michel. L’archéologie du savoir. Gallimard: Paris, 2014; p.61. 
205 Cf. Ibid., p.59. 
206 Cf. Ibid., p.59. 
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faits de suggestions et d’hypnose”207, o que parece ser propício para a inserção de símbolos 

distintos, de vários momentos da história cultural, no mesmo cenário, como se vê tanto na 

Tentation de Flaubert quanto na de Cézanne208. O surgimento do cenário das alucinações e de 

todos os objetos que o caracterizam pode estar relacionado à própria normatividade imposta 

pela religião209, já que muitos dos eventos relatados por literaturas dedicadas ao estudo da mente 

apontam para a presença de símbolos místicos: 

Os psicólogos sabem muito bem que descobrem as mais belas mitologias nos 

“devaneios” ou nos sonhos de seus pacientes. Pois o inconsciente não é 

unicamente assombrado por monstros: ele é também a morada dos deuses, das 

deusas, dos heróis, das fadas; aliás, os monstros do inconsciente também são 

mitológicos, uma vez que continuam a preencher as mesmas funções que 

tiveram em todas as mitologias.210 

  

Tão próximo quanto a relação corpo-espírito estabelecida pelas religiões, estão as 

projeções da mente com a existência de Antão. A ocorrência de perturbações vindas da psique, 

de acordo com a psicanálise de Jung, pode ter origem numa “figura interior” que se faz presente 

no subconsciente, relacionando-se ao erotismo de quem é acometido pelas visões211. Mulheres 

tendem a personificar figuras masculinas (animus) em seu subconsciente, enquanto que os 

homens, figuras femininas (anima). Ambos tendem a trazer outros problemas à mente já 

perturbada212. Relacionada às alucinações de Antão, predicadas pelo erotismo, a figura 

feminina, desde a rainha de Sabá, mostra-se repetitiva. Infere-se então que a rainha é projetada 

pela anima, a qual é: 

a personificação de todas as tendências psicológicas femininas na psique do 

homem – os humores e sentimentos instáveis, as intuições proféticas, a 

receptividade ao irracional, a capacidade de amar, a sensibilidade à natureza 

e, por fim, mas não menos importante, o relacionamento com o 

inconsciente.213 

 

Lido segundo os conceitos apresentados por Jung, o despertar exponencial dos desejos 

pelo conhecimento, pela ciência, pelo questionamento, pelo erotismo, faz de Antão um exemplo 

notável do funcionamento da anima. Todas as imagens que dela se originam tornam-se tão 

                                                 
207 FOUCAULT, Michel, L’archéologie du savoir. Gallimard: Paris, 2014; p.60 (grifo nosso). 
208 Consideradas as relações entre a pintura de Cézanne com o texto de Flaubert, vale no pintor o que se diz sobre 

o trabalho do escritor: “Circulant d’une culture à l’autre, il prélève de-ci de-là ses matériaux, sans respect des 

monuments ainsi démontés. Il crée des mythes de mythe.” SÉGINGER, Gisèle. Naissance et métamorphoses d’un 

écrivain : Flaubert et Les Tentations de saint Antoine. Honoré Champion: Paris, 1997; p.194. 
209 Cf, FOUCAULT, Michel. L’archéologie du savoir. Gallimard: Paris, 2014; p.60. 
210 ELIADE, Mircea. O mito do eterno retorno. Mercuryo: São Paulo, 1992; p.10. 
211 FRANZ, M.-L. von. O processo de individuação. In: JUNG, Carl G. O homem e seus símbolos. Nova Fronteira: 

Rio de Janeiro, 2008; p.234. 
212 Ibid., p.234. 
213 Ibid., pp.234-235. 
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concretas que a relação entre sujeito e visões se mantém tensa na narrativa: o ermitão luta contra 

o que seu subconsciente lhe traz diante dos olhos. As alucinações são postas no mundo tátil. É 

notável como o modelo proposto por Jung aplica-se à construção imagética efetuada de modo 

consciente por Flaubert, o que parece estar em consonância com o relato de um caso remetido 

por M.-L. von Franz214: 

Um bom exemplo de anima como figura interior da psique masculina é 

encontrado nos feiticeiros e profetas (xamãs) dos esquimós e de outras tribos 

árticas. Alguns chegam mesmo a usar roupas femininas ou seios desenhados 

nas roupas, de modo a evidencias o seu interior feminino, que lhes vai permitir 

entrar em contato com “o país dos espíritos” (isto é, com o que chamamos de 

inconsciente). Nessas tribos, conta-se o caso de um jovem que estava sendo 

iniciado por um velho xamã e que foi por ele enterrado num buraco de neve. 

Caiu num profundo estado de sonolência e exaustão. Enquanto estava nessa 

espécie de coma viu, de repente, uma mulher que emitia luz. Ela ensinou-lhe 

tudo o que precisava saber [...].215 

 

A experiência ilustrada acima retoma a de Antão, quando da aparição da rainha de Sabá. 

Enquanto num estado similar ao transe, o ermitão de Flaubert projeta a imagem feminina que 

lhe traz outras imagens associadas à luxúria e à dúvida da fé. Os pecados presentes na Tentation 

de Flaubert são emanados pela rainha, cuja função é similar à da figura feminina do relato. A 

luz emitida pela anima poderia ser, na Tentation, tudo aquilo contra o que Antão lutava. A 

mesma associação é permitida no quadro de Cézanne: a grande tentatrice está acompanhada da 

figura do Diabo, que lhe toca o ombro, “convidando-o” a olhar a mulher nua que tem diante de 

si. A personificação da anima – ou da femme fatale nas artes francesas216 – é trazida pelas 

pinceladas de Cézanne a partir o emprego de cores claras, o que leva a intuir sobre a elucidação 

vista no texto de Flaubert. Os cenários produzidos por Cézanne e por Flaubert retomam a ilusão 

maliciosa resultante da solidão, contida no exemplo literário: 

Um dia um caçador solitário vê uma linda mulher surgir da densa floresta, do 

outro lado do rio. Ela acena para ele e canta: “Oh, vem, solitário caçador no 

silêncio do crepúsculo, vem, vem! Sinto tua falta, sinto tua falta! Agora, vou 

te abraçar, abraçar! Vem, vem! Meu ninho está próximo, meu ninho está 

próximo. Vem, caçador solitário, vem agora no silêncio do crepúsculo.”. 

O caçador se despe e atravessa o rio a nado, mas de repente a mulher 

transforma-se numa coruja e foge, rindo e caçoando dele. Ao nadar de volta 

para buscar suas roupas, ele se afoga no rio gelado.217 

                                                 
214 FRANZ, M.-L. von. O processo de individuação. In: JUNG, Carl G. O homem e seus símbolos. Nova Fronteira: 

Rio de Janeiro, 2008. 
215 Ibid. p.235. 
216 Ibid., p.237. 
217 RASMUSSEN, Knud. Die Gabe des Adlers – Eskimomythen aus Alaska. Frankfurt a.M., 1926, p.172 apud 

HENDERSON , Joseph L. Os mitos antigos e o homem moderno, In: JUNG, Carl G. O homem e seus símbolos. 

Nova Fronteira: Rio de Janeiro, 2008; pp.237-238.  
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A exemplo do que se tem nesse conto siberiano, a anima das Tentations “simboliza um sonho 

irreal de amor, de felicidade e de calor materno (ninho) – um sonho que afasta o homem da 

realidade.”218. Flaubert e Cézanne dão forma à anima graças a um erotismo que povoa as 

fantasias de Antão. Além disso, a retomada de ocorrências históricas, citadas diretamente no 

texto, ou transformadas no discurso das alucinações, são convenientes para as intenções de 

Flaubert ao inserir certo intelectualismo. Isso vai ao encontro da característica da articulação da 

anima: 

A anima [...] envolve os homens num jogo intelectual destruidor. Podemos 

notar o efeito de seus estratagemas em todos os diálogos neuróticos e pseudo-

intelectuais que impedem o contato direto do homem com a vida e suas 

verdadeiras definições.219 
 

As visões de Antão mostram como ele é inserido num discurso que o faz tangenciar o pecado, 

por meio dos questionamentos realizados por Hilarião e pelo Diabo, em Flaubert, ou 

unicamente pelo Diabo, em Cézanne. As adorações simbólicas podem ser desfeitas, no 

momento que as visões levam o sujeito a “reconhecer” outra realidade. 

O próximo caso ilustra conexão entre literatura artística médica220, estabelecida por 

Flaubert, na construção do personagem. Debruçado sobre os escritos de Diemerbroek221, 

Foucault indica um caso de um sujeito atormentado por visões, tendo como personagem de 

grande importância em seu discurso doentio uma figura demoníaca, com quem interagia. Tal 

caso auxilia no entendimento da expressão da alucinação do santo, o que denota a presença da 

investigação científica no texto de Flaubert, o que por sua vez, viria a ser refletida na obra de 

Cézanne: 

Un homme était atteint d’une profonde mélancolie. Comme tous les 

mélancoliques, son esprit était attaché à une idée fixe, et cette idée était pour 

lui l’occasion d’une tristesse toujours renouvelée. Il s’accusait d’avoir tué son 

fils ; et dans l’excès de son remords, il disait que Dieu pour son châtiment 

avait placé à ses côtés un démon chargé de le tenter comme celui qui avait 

tenté le Seigneur. Ce démon, il le voyait, il conversait avec lui, entendait ses 

reproches et lui répliquait (…). Telle est donc la folie : ces remords, cette 

                                                 
218 HENDERSON, Joseph L. Os mitos antigos e o homem moderno. In: JUNG, Carl G. O homem e seus símbolos. 

Nova Fronteira: Rio de Janeiro, 2008; p.238. 
219 Ibid., p.238. 
220 Conforme sua correspondência, exemplificado a carta enviada a Jules Duplan [1º de janeiro de 1861], a Émile 

Zola [5 de janeiro de 1877] e à sua sobrinha Caroline [3 de janeiro de 1875]. 
221 DIEMERBROEK, Ysbrand Van de. Disputationes practicae, de morbis capitis. In: Opera omnia anatomica 

et medica. Utrecht : Geneva, 1685; Historia, III, pp.4-5. 
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croyance, cette hallucination, ces discours ; bref tout cet ensemble de 

convictions et d’images qui constituent un délire.222  

 

A conclusão que Diemerbroek teria alcançado, ao analisar o caso acima, seria a de que a ideia 

fixa da existência de um demônio condicionou o cérebro do indivíduo a crer na existência de 

uma entidade perseguidora: 

Ce démon, il ne voit point encore, mais comme “il ne s’écarte pas de cette 

pensée” et qu’il “la tien pour très véridique, il impose au cerveau une certaine 

d’image de ce démon ; cette image s’offre à son âme par l’action du cerveau 

et des esprits avec tant d’évidence qu’il pense voir continuellement le démon 

lui-même.”223 

 

 Essa relação entre a investigação científica e a arte faz com que se considere a quantidade de 

imagens que atormentam a mente de Antão, em que entidade por entidade “toma-o pela mão” 

e o apresenta os pecados. Do mesmo modo que o caso descrito acima, a articulação da lógica 

discursiva do ermitão sustenta as alucinações, pois, ao contrário de uma mente habilitada a fazer 

a distinção entre o real e o irreal, uma mente perturbada organiza-se de modo a criar uma 

verossimilhança no encadeamento de informações224. Sob a construção desse verossímil, que 

claramente mostrar-se-ia delirante a um indivíduo são, existe um delírio secreto, num nível mais 

profundo, que coordena o modus operandi da mente afetada225. As representações de Antão nas 

obras de Flaubert e de Cézanne assemelham-se aos tormentos de outro caso relatado e 

apresentado por Bienville226, aqui sintetizado: a ninfomania. 

 

Une fille, nommée Julie, tenait le jour de parents riches et nobles ; son 

éducation et ses talents n’avaient point été négligés […]. Son cœur était un 

composé de soufre toujours exposé au flambeau de l’amour, et c’était une 

quintessence de feu qui coulait dans ses veines […]. Elle avait pour confidente 

et pour interprète de ses idées une femme de chambre, nommée Berton. Cette 

fille expérimentée dans l’art de jouir, et initiée dans les secrets de Vénus, était 

adroite à cacher son jeu […]. Julie était alors dans cet état que j'ai dépeint dans 

les distinctions que j'ai faites dans la Nymphomanie : elle était dans la 

première situation, que j'ai nommée commençante. Sa raison jouissait encore 

de tous ses droits. La turpitude était encore capable de cause mille horreurs. 

Les saletés don son imagination était remplie, trouvaient à combattre des 

impressions de pudeur et d’honnêteté, etc. […]. La soumission, la honte, la 

pudeur étaient des ennemies qu’elle ne savait pas où attaquer […]. Elle 

imagina que la lecture l’intéressait assez pour faire une diversion : elle ne 

                                                 
222 FOUCAULT, Michel. Histoire de la folie à l’âge classique. Gallimard: Paris, 1972; p.299. 
223 DIEMERBROEK, Ysbrand Van de. Disputationes practicae, de morbis capitis. In: Opera omnia anatomica 

et medica. Utrecht : Geneva, 1685; Historia, III, pp.4-5. apud FOUCAULT, Michel. Histoire de la folie à l’âge 

classique. Gallimard: Paris, 1972; pp.299-300. 
224 Cf. FOUCAULT, Michel. Histoire de la folie à l’âge classique. Gallimard: Paris, 1972; p.300. 
225 Cf. Ibid., p.300. 
226 BIENVILE, J.T.D. De la nymphomanie, ou Traité de la fureur utérine. Office de Librairie: Paris, 1886; p.144. 
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manqua pas de faire un choix de romans les plus tendres, les plus lascives et 

les plus voluptueux, et elle les mit dans ses mains par gradation […] La nature 

seule avait parlé jusqu’alors ; mais bientôt l’illusion, la chimère et 

l’extravagance jouèrent leur rôle […] elle acquit enfin la force malheureuse 

d’approuver en elle-même cette maxime horrible, rien n’est si beau ni si doux 

que d’obéir aux amoureux désirs.227 

 

O relato mostra que lutar contra os desejos faz com que a mente encontre um meio para o 

alcance do gozo. Os valores que a jovem deixou para trás conflitavam com seus impulsos 

sexuais que há muito estavam represados. Uma vez libertos, ainda que sob o medo de ser 

descoberto pelos pais, a jovem projetou fortemente seus desejos numa figura masculina. O 

drama de Antão, isolado no deserto, faz-se similar na medida que suas privações resultam na 

emergência dos desejos. Sua única proteção, aquele quem poderia lhe barrar (assim como 

fariam os pais de Julie) é sua fé em Jesus Cristo, porém, mesmo com suas invocações à imagem 

sagrada, é o desejo pecaminoso que lhe encarna. Essa relação entre privações e desejos, quando 

intensificados como no caso da jovem e de Antão,  

ouvre les portes de la folie: l’imagination se libère, les appétits ne cessent de 

croître, les fibres arrivent au dernier degré de l’irritation. Le délire, sous sa 

forme lapidaire de principe moral, conduit tout droit à des convulsions qui 

peuvent mettre en danger la vie elle-même.228 

 

Na Tentation, o que é posto nesse risco são o discurso e a imagem religiosos, não somente no 

plano da ficção, mas no das artes, locus dos questionamentos de muitos paradigmas. 

Dentro da mente de Antão, seus manipuladores, Flaubert e Cézanne, articulam em seus 

trabalhos a mesma ideia de um ser que tenta e que engana, cuja narrativa análoga se mostra 

presente já no Novo Testamento229. As alucinações do ermitão refletem a bagagem cultural dos 

produtores do enredo, trazendo às suas obras personagens grotescos que povoam a produção 

artística já na baixa Idade Média: o demônio nas artes, segundo Le Goff230, tem grande aparição 

nos séculos XI e XII, numa série de obras de referência, como no “Apocalipse de Saint-Server 

e em esculturas de Vézelay, de Autum, de Moissac e de Saint-Benoît-sur-Loire.”231. A sua 

                                                 
227 Cf. BIENVILE, J.T.D. De la nymphomanie, ou Traité de la fureur utérine. Office de Librairie: Paris, 1886; 

pp.144, 145,146,147,148,149,150 e 151. 
228 FOUCAULT, Michel. Histoire de la folie à l’âge classique. Gallimard: Paris, 1972; p.301. 
229 Mateus, Cap. 4, v1. 
230 LE GOFF, Jacques. Homens e mulheres da idade média. Estação Liberdade: São Paulo, 2013. 
231 Ibid., p.411. 
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“concretização” se dá em eventos que marcaram a Idade Média e o Renascimento, como a Peste 

Negra e as diversas guerras religiosas232. Tem-se que  

piores que os tormentos infernais são as tentações pelas quais Satã busca 

ardilosamente enredar os homens: contra isso põem em guarda o Jardim das 

delícias e as diversas Tentações de Santo Antônio, de Bosch, assim como a 

literatura dos séculos XV e XVI, que denuncia a loucura dos homens e as 

falsas miragens dos ‘mundos ao avesso.233 
 

Logo, a intertextualidade de literaturas e de obras dos séculos anteriores permaneceu na 

memória artística ainda no século de Cézanne e de Flaubert, sobretudo no processo desses dois 

artistas, caracterizados pelo vasto emprego de referências de outros trabalhos ou até mesmo 

pela apropriação de discursos diversos, característica, sobretudo, da escrita flaubertiana. 

As propriedades pertinentes a cada uma das representações poéticas, seja por meio de 

Flaubert, seja por Cézanne, permitem a construção semântica no ato de leitura e de observação 

minuciosos, uma vez que Flaubert torna-se expansivo em suas descrições e Cézanne em seus 

detalhes. Busca-se, nas duas seções a seguir, o aprofundamento na leitura e na discussão 

relativas à sedução e à loucura, específicas ao processo de cada artista, temáticas fortemente 

inscritas nas Tentations.   

 

  

                                                 
232 LE GOFF, Jacques. Homens e mulheres da idade média. Estação Liberdade: São Paulo, 2013, pp.411-412. 
233 Ibid., p.412. 
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3.2 A loucura e sedução chez Flaubert 

O inconsciente consiste em primeiro lugar de uma 

multiplicidade de conteúdos passageiramente 

obscurecidos.234 

(Carl Jung) 

 

As discussões anteriores indicam que as imagens em Flaubert constroem o ambiente 

donde Antão é constantemente tentado, juntamente com o imaginário do leitor, fato que leva a 

considerá-lo como um observador diante de uma tela, tendo diante de si o cenário semantizado 

a cada detalhe visto.  O quadro das Tentations é caracterizado pelas alucinações e pelos 

elementos que emanam delas, resultando ao ermitão um ambiente pleno de imagens que o 

levam entrar em contato com o erótico. As seduções são evidenciadas no enredo graças ao apelo 

visual das descrições produzidas pelo escritor. Assim, articular-se-á o modo como a alucinação 

produz o erótico e seus efeitos sobre o ermitão, empregando, nos manuscritos de Flaubert, 

trechos da narrativa de Antão e seu projeto de teatro Le rêve et la vie, a fim de demonstrar como 

essa temática se mostra constante não somente na Tentation de saint Antoine, mas na sua obra, 

na sua correspondência, na sua vida. 

Diante do texto de Flaubert, o leitor depara-se com o imaginário realizado pelas 

alucinações de Antão. Ao se categorizar a escrita como função, tem-se que o texto literário, 

enquanto trabalho de Flaubert, apropria-se de diversos discursos a fim de tornar possível a 

constituição das imagens, conforme indicou Foucault: 

 
L’imaginaire ne se constitue pas contre le réel pour le nier ou le compenser ; 

il s’étend entre les signes, de livre à livre, dans l’interstice des redites et des 

commentaires ; il naît et se forme dans l’entre-deux des textes. C’est un 

phénomène de bibliothèque.235 

 

Embora não se trate, nessa seção, do processo de escrita, faz-se mister a indicação da 

sua relação com processo de construção da sedução e da loucura, especificamente. Assim, o 

contato com o texto da Tentation deve indicar, na realidade, o resultado do estudo de Flaubert, 

                                                 
234 JUNG, Carl. A vida simbólica – vol.1. Editora Vozes: Petrópolis,2013; p.214. 
235 FOUCAULT, Michel. La Bibliothèque fantastique. À propos de La Tentation de Saint Antoine de Gustave 

Flaubert. In: GENETTE, Gérard; TODOROV, Tzvetan (Orgs.). Travail de Flaubert. Éditions du Seuil: Paris, 

1983; p. 106. 
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ou seja, a tentação como objeto artístico. Sua correspondência indica seu ímpeto com o 

conhecimento a ser transformado em literatura, ao refletir sobre a necessidade de se percorrer 

o caminho da ciência para a formação humana do século XIX, afinidade que viria a ser 

concretizada em sua obra: 

L’anatomie du cœur humain n’est pas encore faite. Comment voulez-vous 

qu’on le guérisse ? Ce sera l’unique gloire du XIXe siècle que d’avoir 

commencé ces études. Le sens historique est tout nouveau dans ce monde. On 

va se mettre à étudier les idées comme des faits, et à disséquer les croyances 

comme des organismes. […] Lisez-vous les beaux travaux de Renan ? 

Connaissez-vous les livres de Lanfrey, de Maury ? […] je suis revenu 

incidemment à ces études psycho-médicales qui m’avaient tant charmé il y a 

dix ans, lorsque j’écrivais mon Saint Antoine.236 

 

A potencialização das visões de Antão é revisitada à medida que existe a absorção discursiva 

no enredo da Tentation, retomando o conceito visto na Bibliothèque fantastique237 de Foucault, 

ao dizer que o texto de Flaubert se edifica onde se forma o arquivo238. A sua obra nasce da 

“transcription d’une prose qui ne serait pas destinée à être lue, mais récitée et mise en scène”239 

na narrativa literária. Dessas narrativas solidificadas, surgem elementos discursivos, como as 

imagens sedutoras que culminam no erotismo: 

La jeune : 

Ermite ! ermite ! tu trouveras des diamants entre les cailloux, des fontaines 

sous le sable, une délectation dans les hasards que tu méprises, et même il y a 

des endroits de la terre si beaux qu’on a envie de la serrer contre son cœur 

La seconde en offrant ses seins : 

Je suis l’endormeuse, la joie, la vie, le bonheur inépuisable !240 

 

A afinidade entre o discurso literário e o alucinatório dá-se pela adoção das possiblidades que 

esse tem a oferecer à arte, considerando a explosão imagética traduzidas pelas visões de uma 

mente atormentada. Enquanto ciência, a própria medicina que estuda os males da mente é 

condicionada à permeabilidade discursiva241, o que a torna um campo fértil para a exploração 

literária. A representação dos males de Antão passa pelo contato que Flaubert teve não somente 

                                                 
236 FLAUBERT, Gustave. Correspondance. In: FLAUBERT, Gustave. Œuvres complètes et Annexes. Éditions 

Arvensa: Saint-Julien-en-Genevois, 2014; p.5603 [carta enviada a Mademoiselle Leroyer de Chantepie em 18 de 

fevereiro de 1859]. 
237 FOUCAULT, Michel. La Bibliothèque fantastique. À propos de La Tentation de Saint Antoine de Gustave 

Flaubert. In: GENETTE, Gérard; TODOROV, Tzvetan (Orgs.). Travail de Flaubert. Éditions du Seuil: Paris, 

1983. 
238 Cf. Ibid.; p.107.  
239 Ibid., p.107. 
240 FLAUBERT, Gustave. La Tentation de saint Antoine (versão de 1874). Gallimard: Paris, 2011; pp.221-222. 
241 Cf. RIGOLI, Juan. Lire le délire : Aliénisme, rhétorique et littérature en France au XIXe siècle. Fayard: Paris, 

2001; p.156. 
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com os inúmeros textos literários, médicos, religiosos e científicos, mas com a suas próprias 

alucinações, que lhe atormentaram por muitos anos242. Aqui, a noção do surgimento das 

imagens eróticas pela alucinação prossegue com a aceitação da ideia de que, como visto na 

Tentation de saint Antoine, existe um encadeamento de pensamentos concretizados pelas visões 

do ermitão, cujo aumento gradual das projeções provoca uma tensão na narrativa quando da 

discussão entre a Esfinge e a Quimera: 

Le Sphinx est immobile, et regarde la Chimère : 

Ici, Chimère ; arrête-toi ! 

La Chimère 

Non ! Jamais ! 

Le Sphinx 

Ne cours pas si vite, ne vole pas si haut, n’aboie pas si fort ! 

La Chimère 

Ne m’appelle plus, ne m’appelle plus, puisque tu restes toujours muet !243 

 

A tentação causada pelo maravilhamento das “bêtes fantastiques” (N.a.f. 23671, f°106) tem sua 

potencialização promovida no documento de processo abaixo: 

 

                                                 
242 “Flaubert teria usado esses males casuais para orientar a sua vida”, indica Sartre. SARTRE, Jean-Paul. O 

idiota da família – Gustave Flaubert de 1821 a 1857 vol.2. L&PM: Porto Alegre, 2014; p.1796. 
243 FLAUBERT, Gustave. La Tentation de saint Antoine (versão de 1874). Gallimard: Paris, 2011; p.225. 
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Figura 41 – La Tentation de saint Antoine, 1874, ms. N.a.f. 23671, f°106 : le grand plan (VIII. L’épisode 

des Animaux – Première version.244 
 

O processo de construção literária considera o pensamento cultural (“dans la pensée chrétienne 

la bête semble un masque”) como sustentador do discurso textual, o que confere à obra um 

cânone polifônico artístico. A alucinação projetada por Flaubert prossegue pelo desejo, quando 

Antão vê-se confundido com os elementos da natureza, tais como eles mesmos se relacionam 

numa simbiose “natural”, ainda que sob os efeitos das tentações:  

“elles l’enivrent, l’abrutissent. – Il voudrait entrer dans la nature animale. [...] 

après les animaux les Végétaux ils marchent s’animalisent [...] chaque règne 

arrivent à se confondre naturellement. [...] Antoine [...] être le grain de 

matière”.245 

 

Maravilhar-se diante das imagens para então fazer o sinal da cruz faz com que o ermitão 

experimente o arrependimento em função do sentimento de culpa. Como já mencionado, foge 

das suas escolhas conscientes a apreciação do pecado, ficando a encargo do seu subconsciente 

a proliferação das imagens. Antão vê-se diante de um jogo de interrogações e de afirmações, o 

que corrobora com o aumento da tensão na narrativa. Sua luta entre consciente e subconsciente 

faz com que a linguagem seja polarizada: sua reação às tentações articuladas pelo Diabo é de 

extremo prazer e felicidade, como indicam o discurso de Antão e o documento de processo 

                                                 
244 SÉGINGER, Gisèle. Gustave Flaubert : Scénarios de La Tentation de Saint Antoine – Le temps de l’œuvre. 

Présentation, transcriptions et notes par Gisèle Singer, Presses Universitaires de Rouen et du Havre: Rouen, 2014; 

pp.236-237. 
245 Ibid., p.236. Considerando a afirmação de que a “linguagem da paixão é viva, extrema e seguida de um longo 

encadeamento de ideias que se desfazem” (Cf. RIGOLI, Juan. Lire le délire : Aliénisme, rhétorique et littérature 

en France au XIXe siècle. Fayard: Paris, 2001; p.224), estabelece-se a mesma relação ao observar a narrativa da 

Tentation. O trecho retirado da obra ilustra imagens encadeadas que se desfazem para se transformarem e por fim, 

se fundirem, entre elas mesmas e o protagonista. 
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N.a.f. 23671 f°97 (“Le plus ht degré de la connaissance doit être le plus haut degré de la 

félicité”), para que, enfim, questiona-se ou nega o pecado: 

Le Diable l’emporte au milieu des étoiles. 

Elles s’attirent en même temps qu’elles se repoussent. L’action de chacune 

résulte des autres et y contribue, – sans le moyen d’un auxiliaire, par la force 

d’une loi, la seule vertu de l’ordre. 

Antoine 

Oui… oui ! mon intelligence l’embrasse ! C’est une joie supérieure aux 

plaisirs de la tendresse !246 
 

 

 

Figura 42 – La Tentation de saint Antoine, 1874, ms. N.a.f. 23671, f°97 : le grand plan (VI. Le vol dans 

l’espace)247 

 

O outro polo do discurso, então, provém da sua interrogação frente às argumentações do Diabo:  

Antoine se retrouve étendu sur le dos, au bord de la falaise. Le ciel commence 

à blanchir. 

Est-ce la clarté de l’aube, ou bien un reflet de la lune ? 

Il tâche de se soulever, puis retombe ; et en claquant des dents : 

J’éprouve une fatigue… comme si tous mes os étaient brisés ! Pourquoi ? Ah, 

c’est le Diable !248 

 

Essa polarização, entre questionamento e certeza, caracteriza a formulação das alucinações, 

locus onde o espírito é fortemente agitado pelas tensões249, em especial na vida de um indivíduo 

                                                 
246 FLAUBERT, Gustave. La Tentation de saint Antoine (versão de 1874). Gallimard: Paris, 2011; p.209. 
247 SÉGINGER, Gisèle. Gustave Flaubert : Scénarios de La Tentation de Saint Antoine – Le temps de l’œuvre. 

Présentation, transcriptions et notes par Gisèle Singer, Presses Universitaires de Rouen et du Havre: Rouen, 2014; 

pp.230-231. 
248 FLAUBERT, Gustave. La Tentation de saint Antoine (versão de 1874). Gallimard: Paris, 2011; p.216. 
249 Cf. RIGOLI, Juan. Lire le délire : Aliénisme, rhétorique et littérature en France au XIXe siècle. Fayard: Paris, 

2001; p.224.  
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que busca a salvação praticando sua fé e que se priva do resto do mundo. As negações às visões 

revelam o universo passional do santo que evita a concretização do universo que emana do seu 

interior.  

 Negar algo incisivamente é venerá-lo constantemente; é impedir, a todo custo, que se 

desvencilhe; é condicioná-lo à companhia eterna. As alucinações acompanham o santo 

enquanto ele as denega, já que, desse modo, põe em prática o modelo de funcionamento da 

realidade, condicionadas ao seu estado cognitivo-emocional250. A sua tentativa de desprezo 

pelos sentimentos nada mais traz do que a eclosão do pecado, das denegações resultantes de 

suas escolhas, conforme o momento em que sua alucinação encarna o demônio: 

Antoine 

Où vais-je ? 

Tout à l’heure j’ai entrevu la forme du Maudit. Non ! une nuée m’emporte. 

Peut-être que je suis mort, et que je monte Dieu ?... 

Ah ! comme je respire bien ! L’air immaculé me gonfle l’âme. Plus de 

pesanteur ! plus de souffrance ! 

En bas, sous moi, la foudre éclate, l’horizon s’élargit, des fleuves 

s’entrecroisent. Cette tache blonde c’est le désert, cette flaque d’eau l’Océan. 

(…) Je tâche de découvrir les montagnes où le soleil, chaque soir, va se 

coucher. 

Le Diable 

Jamais le soleil ne se couche !251 

 

Tudo que concerne à alucinação torna-se incessável, convergindo-o para a mesma sorte de 

imagens, conferindo-lhe uma prisão no universo liberto que criara. Paradoxalmente, a liberação 

dos desejos não permite a Antão nada além do enfretamento de seus próprios desejos: “Ah ! 

démence ! démence ! Est-ce ma faute ? La prière m’est intolérable ! J’ai le cœur plus sec qu’un 

rocher ! Autrefois il débordait d’amour !...”252. 

O modo como as visões são apresentadas ao leitor indicam uma similaridade com alguns 

casos relatados em literaturas psiquiátricas, sugerindo o contato de Flaubert com esses estudos. 

Na próxima subseção, confronta-se o modelo empregado para explorar a potencialidade do 

discurso da loucura na Tentation de saint Antoine com um relato de uma paciente diagnosticada. 

 

                                                 
250 Cf. MARIMÓN, Montserrat; VILARRASA, Genoveva, Como construímos universos: amor, cooperação e 

conflito. Editora Unesp: São Paulo, 2014; p.110. 
251 FLAUBERT, Gustave. La Tentation de saint Antoine (versão de 1874). Gallimard: Paris, 2011; p.207 (grifo 

nosso). 
252 Ibid., p.216. 
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3.2.1 Discurso da alucinação 

Categorizar as alucinações de Antão como resultados de distorções de sua mente conduz 

a leitura das suas imagens como um fenômeno psicológico, logo, o efeito obtido pelo texto 

literário de Flaubert articula-se com essa ciência, a exemplo com o que se fará, adiante, com a 

pintura de Paul Cézanne. Até aqui os exemplos extraídos da Tentation têm auxiliado no 

mapeamento da presença do erótico trazido pelas alucinações, em que os eventos são 

considerados como reais por Antão, unicamente questionados quando existe um ápice na tensão 

entre a fé e o pecado253.  Mas, ainda que haja esses lampejos da consciência, os fatos são tão 

concretos que as sensações expressas pelo ermitão são condizentes às constatações feitas diante 

da observação de um paciente diagnosticado. Acerca do funcionamento da psique de uma mente 

atormentada, recorre-se ao crítico e historiador francês Hyppolite Taine254, ao afirmar que “on 

peut parler avec précision et détails d’une sensation, d’une idée, d’un souvenir, d’une prévision, 

aussi bien que d’une vibration, d’un mouvement physique”255. Todos os sentidos são ativados, 

o que auxilia na concretização dos eventos. As sensations de Antão tornam-se vibrations256 

encarnadas, de modo que seu sofrimento espiritual se prolonga até o amanhecer do dia. A noite 

mostra-se reveladora de seus desejos, dos quais resolvera abdicar-se. 

A manifestação das visões de Antão é paralela aos casos retirados da literatura 

psiquiátrica, o que foi comum no século XIX, conforme indica Juan Rigoli257: 
 

Signe de la perméabilité des discours et des disciplines, la médecine de 

l’esprit, informée par cette culture des passions qui lui vient autant de son 

propre passé que de la rhétorique et de la littérature, infléchira à son tour la 

théorie littéraire.258 

 

A adoção de experiências pessoais de indivíduos acometidos por doenças mentais nas artes, 

como literatura e teatro, passou a ser um modo de difusão do conhecimento que os estudos da 

mente desenvolviam, trazendo às narrativas verossimilhança: 

Références évidemment convenues, que l’on voit réapparaître de traité en 

traité, es très spécialement dans ceux qui proposent une histoire à la foi 

médicale et littéraire de ‘l’hallucination’, des ‘visions’, de ‘l’extase’ et des 

‘songes’, comme les grandes sommes de Brierre ou de Calmeil. Les aliénistes 

                                                 
253 Conforme indicado na subseção anterior. 
254 TAINE, Hyppolite. De l’intelligence. Librarie Hachette: Paris, 1870. 
255 Ibid., p.11. 
256 No contexto presente, a palavra vibrations mostra-se oportuna, na medida que o aspecto das cores e formas, 

inserido no texto da Tentation, é amplamente explorado por Flaubert. 
257 RIGOLI, Juan. Lire le délire : Aliénisme, rhétorique et littérature en France au XIXe siècle. Fayard: Paris, 

2001. 
258 Ibid., p.156. 
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ne cessent en fait de puiser exemples et témoignages dans un fonds où la 

littérature a une très large place.259  

 

As narrativas de Flaubert evidenciam o uso dessas possibilidades, de modo que o escritor revela 

seu interesse pelas ciências da mente. Um exemplo interessante acerca das visões, que ilustra o 

desenvolvimento de seu texto em função dos estudos patológicos da mente é retirado da 

literatura psiquiátrica de Richard von Krafft-Ebing260: 

 
Uma doméstica de 24 anos de idade, filha de pai alcoólico e mãe neurótica, 

começou de repente a ter ataques estranhos: de tempos em tempos caía num 

outro estado de consciência em que via tudo o que lhe viesse à mente tão 

nitidamente como se fosse algo real. Ao mesmo tempo as imagens mudavam 

com grande rapidez e vivacidade. Neste estado a doente, que não passava de 

uma simples camponesa, assemelhava-se a uma vidente inspirada. O 

semblante transfigurava-se e seus movimentos eram graciosos. Diante dos 

olhos de sua mente desfilavam quadros majestosos. Apareceu-lhe Schiller em 

pessoa e brincava com ela. Ele recitou para ela poemas e ela mesma começou 

a improvisar e a recitar em versos o que tinha lido, vivido e pensado. [...] outras 

vezes sua segunda consciência tinha um caráter mais sombrio: via figuras 

fantasmagóricas profetizando desgraças, procissões de espíritos, caravanas de 

animais estranhos e medonhos, seu próprio enterro etc.261 

 

Notavelmente, há eventos na descrição acima idênticos aos que se encontram na Tentation de 

saint Antoine. Os trechos destacados em itálico retomam a relação sinérgica de Flaubert com o 

seu trabalho, sobretudo ao se retomar a sequência “lido, vivido e pensado”: as imagens 

enxergadas pela jovem camponesa existem em função da sua formação intelectual, das leituras 

e das histórias com que teve contato, o que não difere do processo imagético de Antão. Suas 

alucinações são eruditas, repletas de referências histórico-culturais identificadas em muitas 

literaturas. A interação entre Schiller e a paciente assemelha-se às relações entre Antão e os 

diversos personagens que surgem diante de si, de onde se desvendam as narrativas da história 

da ciência, das religiões e as necessidades do corpo, o que põe em xeque a abstinência e o 

isolamento. Uma vez originadas das alucinações, essas reflexões podem tratar-se de um eco da 

consciência do próprio ermitão, questionando-o sobre sua condição adotada. Da mesma forma 

que o relato de Richard von Krafft-Ebing, a interação entre Hilarião e Antão, ainda que 

desarmoniosa no trecho abaixo, ilustra o funcionamento de sua consciência:  

                                                 
259 RIGOLI, Juan. Lire le délire : Aliénisme, rhétorique et littérature en France au XIXe siècle. Fayard: Paris, 

2001; p.433. 
260 Richard von Krafft-Ebing (1840-1902) foi um psiquiatra alemão, cuja obra dedicou-se ao estudo do sadismo, 

masoquismo e do fetichismo no comportamento sexual. 
261 KRAFFT-EBING, Richard von. Lehrbuch der Psychiatrie auf klinischer Grundlage für praktische Ärzte und 

Studierende, 4ª ed. Stuttgart,1890 apud JUNG, Carl. A vida simbólica – vol 1. Vozes: Petrópolis, 2013; p.317 

(grifo nosso). 
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Hilarion 

On dit : “Ma conviction est faite, pourquoi discuter ? ” et on méprise les 

docteurs, les philosophes, la tradition, et jusqu’au texte de la Loi qu’on ignore. 

Crois-tu tenir la sagesse dans ta main ? 

Antoine 

Je l’entends toujours ! Ses paroles bruyantes emplissent ma tête.262. 

 

Mesmo havendo um fraquejo ao considerar as reflexões enunciadas por Hilarião, o santo retorna 

à sua condição de fé, porém, sem apresentar argumentos contrários: “Peu importe! il faut croire 

l’Écriture!263”. Suas defesas discursivas, limitadas apenas às denegações fundamentadas 

exclusivamente em suas crenças, resultam em mais indagações sobre sua fé: 

Hilarion 

Saint Paul, Origène et bien d’autres ne l’entendaient pas littéralement ; mais 

si on l’explique par des allégories, elle devient le partage d’un petit nombre et 

l’évidence de la vérité disparaît. Que faire ? 

Antoine 

S’en remettre à l’Église ! 

Hilarion 

Donc l’Écriture est inutile ? 

Antoine 

Non pas ! quoique l’Ancien Testament, je l’avoue, ait… des obscurités… 

Mais le Nouveau resplendit d’une lumière pure.264 

 

O conhecimento oferecido fora das escrituras sagradas confere a Hilarião um requinte 

demoníaco, segundo a fé cristã. Relacionado a isso, Isaias Pessotti265 indica o radicalismo da 

doutrina de um discípulo de Justino, Taciano de Assíria (120-180), cujo pensamento considera 

que se deve combater 

 
não apenas os hereges, mas aqueles que procuram, de algum modo, entender 

o mundo sem referência ao poder divino: os demônios usam truques, predizem 

os movimentos dos astros, levam-nos a crer na influência das estrelas, 

provocam visões e sonhos.266 

 

As tentações sempre se põem diante de Antão por fazerem parte da sua psique, de seu desejo; 

não fosse pelo santo, os desejos e os questionamentos não existiriam. É a partir de então que se 

instaura uma harmonia entre o pensamento do santo e o pecado; suas dúvidas acerca dos 

dogmas bem como a recorrência das mulheres num joguete erótico refletem uma pulsão interna, 

                                                 
262 FLAUBERT, Gustave. La Tentation de saint Antoine (versão de 1874). Gallimard: Paris; p.92. 
263 Ibid., p.94. 
264 Ibid., p.94. 
265 PESSOTTI, Isaias. Os nomes da loucura. Editora 34: São Paulo, 1999. 
266 Ibid., p.84. 



97 
 

 

a mesma que fez surgir a figura de Schiller para a jovem camponesa. Essas imagens são frutos 

das comunicações do inconsciente, aludias por Carl Jung267: 

De qualquer forma, as ‘coisas invisíveis’ [...] são personificações vagas de 

conteúdos inconscientes, condizendo com a regra de que partes ativadas do 

inconsciente assumem o caráter de personalidades quando são percebidas pela 

consciência. Por isso, as vozes ouvidas pelos doentes mentais parecem ser de 

pessoas, muitas vezes identificadas, ou elas são atribuídas intenções pessoais. 

Quando o observador consegue – o que nem sempre é fácil – reunir certo 

número de alucinações verbais, descobrirá nelas algo como motivos e 

intenções que têm caráter pessoal.268 

 

A sintaxe produzida pelo “distúrbio das funções racionais, intelectuais”269 mostra-se, como se 

nota em Antão, fundamentada pelo “delírio geral, ilimitado, ao lado da excitação”270, refletido 

no enredo pela liberação da mente do ermitão seu vasto repertório imagético. Isso resulta na 

ausência de silêncio na obra. Raros são os momentos em que existe um intervalo entre uma 

visão e outra, o que condiciona a linguagem da Tentation, segundo observado por Esquirol, 

como “d’une loquacité intarissable”271. Quando surgem, são preenchidos pelas descrições 

detalhadas das aparições, porém, com um fundo de ação sobre elas272. Assim, a narrativa da 

obra torna-se densa, sobretudo em função do intervalo que o cosmos projetado pela mente do 

ermitão se estabelece: uma noite. 

 Feitas as considerações sobre a presença da literatura psicopatológica na narrativa da 

Tentation de saint Antoine, empreita-se sobre a influência da psique do escritor na construção 

de seu personagem e do enredo. 

 

 

3.2.2 O eu e o santo 

As relações entre escritor e sua arte foram comentadas no capítulo 2, que tratou da 

Crítica Genética e das relações e condições de produção do objeto artístico. Um dos propósitos 

daquele capítulo foi a leitura dos documentos de processo (manuscritos, esboços e 

                                                 
267 JUNG, Carl. A vida simbólica – vol 1. Vozes: Petrópolis, 2013. 
268 Ibid., p..331. 
269 PESSOTTI, Isaias. Os nomes da loucura. Editora 34: São Paulo, 1999; p.61.  
270 Ibid., p.61. 
271 ESQUIROL, Jean-Étienne Domenique. Des maladies mentales considérées sous les rapports médical, 

hygiénique et médico-légal – tome II. Frénésie Éditions: Paris, 1989; p.14. apud RIGOLI, Juan. Lire le délire : 

Aliénisme, rhétorique et littérature en France au XIXe siècle. Fayard: Paris, 2001; p.97. 
272 A descrição na Tentation será abordada na subseção 3.2.5, “Descrições e plasticidade”. 
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correspondências) como indicativo da presença da autoria do artista na obra de arte, ou seja, 

como alguns momentos do eu, do scriptor, mostraram-se significativos. A leitura da crítica de 

Flaubert ajuda no esclarecimento dessa relação que parece ser especial ao próprio escritor, 

fundamentando o seu trabalho como um verdadeiro operário que necessita de sua privacidade 

para a construção imagética. É assim que se propõe iniciar essa subseção, tecendo argumentos 

a partir de indícios da inscrição de Flaubert em seu santo atormentado pelas imagens eróticas. 

Empregando o manuscrito, tem-se uma particularidade sobre a figura do escritor 

projetada sobre a do santo, acerca da solidão: 

 

 
Figura 43 – La Tentation de saint Antoine, 1874, ms. N.a.f. 23671, f°74 : folio de composition 

discursive (1)273 
 

O ermitão busca na solidão do deserto o seu contato com o sublime, vendo-se privado de tudo 

que possa desviá-lo do seu propósito. O contato com o resto do mundo é propício ao pecado, 

aos “pensées impures” que lhe trariam a voluptuosidade. A determinação de Antão, descrita por 

Flaubert, mostra-se análoga aos seus próprios desejos, enquanto escritor. Em correspondência 

enviada a Ernest Feydeau, tem-se a sua confissão acerca da construção do ambiente que traria 

o pecado aos olhos de seu santo:  

Ce qui m’inquiète le plus, c’est le fonds, je veux dire la partie psychologique : 

j’ai besoin de me recueillir profondément dans le « silence du cabinet » au 

milieu de « la solitude des champs ». Là peut-être, à force de masturber mon 

pauvre esprit parviendrai-je a en faire jaillir quelque chose ?274 

 

A partir dessa harmonia, em que o artista ora se inscreve na Correspondance, ora o escritor no 

texto literário, pode-se intuir que Antão é uma persona de Flaubert, uma vez apontada a 

                                                 
273 SÉGINGER, Gisèle. Gustave Flaubert : Scénarios de La Tentation de Saint Antoine – Le temps de l’œuvre. 

Présentation, transcriptions et notes par Gisèle Singer, Presses Universitaires de Rouen et du Havre: Rouen, 2014; 

pp.182-183. 
274 FLAUBERT, Gustave. Correspondance. In: FLAUBERT, Gustave. Œuvres complètes et Annexes. Éditions 

Arvensa: Saint-Julien-en-Genevois, 2014; p.5516 [carta enviada a Ernest Feydeau em abril de 1857]. 
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exteriorização do eu para seu texto, fenômeno análogo ao que Antão produz em sua mente. 

Com isso, uma leitura analítica da obra e da correspondência do escritor permite a contemplação 

de dois quadros: o primeiro, do universo interior do ermitão, caracterizado pelos seus medos e 

desejos; o segundo, a mise en forme de um eu, aquele que se confunde entre o artista e o 

personagem, um saint Flaubert275, o que leva a compreender essa simbiose entre as instâncias 

sujeito e arte276. Na Tentation, essa intimidade dá-se pela construção imagética. 

Se o espaço interior de Flaubert se concretiza em função da força das visões de Antão, 

tendo que a sua recodificação se dá sob os mesmos mecanismos das artes visuais – havendo ali 

a concepção de um "texto encarnado" –  o geneticista que tiver em mãos o dossiê artístico 

enxergará o comum acordo entre artista e autor277. Algumas das indicações dessa relação entre 

o scriptor e seu trabalho, no que tange à sua persona, são traduzidas pelas correspondências e 

manuscritos. Enquanto que nas cartas encontram-se suas reflexões e apontamentos, o que 

auxilia na descoberta de suas intenções sobre Antão, os manuscritos exploram os caminhos 

traçados na sua empreitada, suas idas e vindas. A aquisição da alucinação na obra passa pela 

proposta do sujeito social Gustave Flaubert, até chegar ao autor Gustave Flaubert: “J’ai été moi-

même dans Saint Antoine le saint Antoine”278. Para Valéry279, La Tentation de saint Antoine 

reflete todo um trabalho que acompanhou Flaubert ao longo de sua vida, o que permite a 

observação da projeção direta do artista não apenas na estilística, mas na construção da loucura. 

Isso se mostra explícito em suas cartas, já que expõe suas angústias quanto ao texto:  

C’est un personnage difficile à faire (difficulté qui n’est pas mince). S’il y 

avait pour moi une façon quelconque de corriger ce livre, je serais bien 

content, car j’ai mis là beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup d’amour. 

Mais ça n’a pas été assez mûri. De ce que j’avais beaucoup travaillé les 

éléments matériels du livre, la partie historique je veux dire, je me suis 

imaginé que le scénario était fait et je m’y suis mis. Tout dépend du plan. Saint 

Antoine en manque ; la déduction des idées sévèrement suivie n’a point son 

parallélisme dans l’enchaînement des faits. Avec beaucoup d’échafaudages 

dramatiques, le dramatique manque.280 

 

                                                 
275 VALÉRY, Paul. La Tentation de (saint) Flaubert. In: Le Figaro, 22 de setembro de 1942 (disponível em 

<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k411177p/f3.image> - acessado em 05/11/2015 às 09h45min). 
276 Reconhece-se aqui o conceito de autoria implícita, discutido na seção 2.1, “A crítica genética e a análise do 

corpus”. 
277 Conforme discutido na seção 2.1, “A crítica genética e a análise do corpus”. 
278 FLAUBERT, Gustave. Correspondance. In: FLAUBERT, Gustave. Œuvres complètes et Annexes. Éditions 

Arvensa: Saint-Julien-en-Genevois, 2014; p.6862 [Carta enviada a Luise Colet, em 31 de janeiro de 1852]. 
279 VALÉRY, Paul. La Tentation de (saint) Flaubert. In: Le Figaro, 22 de setembro de 1942 (disponível em 

<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k411177p/f3.image> - acessado em 05/11/2015 às 09h45min). 
280 FLAUBERT, Gustave. Correspondace. In: FLAUBERT, Gustave. Œuvres complètes et Annexes. Éditions 

Arvensa: Saint-Julien-en-Genevois, 2014; p. 6862 [Carta enviada a Louise Colet, em 31 de janeiro de 1852]. 
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A simbiose entre artista e seu trabalho permite não apenas a projeção do eu na escrita, 

mas de questões que lhe concernem, como percepções de mundo. Flaubert é tido como um 

observador da vida quotidiana, de seus costumes e regras281: o próprio título de seu romance 

mais difundido, Madame Bovary: mœurs de province, indica essa possibilidade de reflexões, 

como virtudes, falhas humanas e seus desequilíbrios. Seu mosaico de representações enseja que 

sua obra enviese também para os funcionamentos da mente dos indivíduos, graças à sua 

afinidade por essa área. Desse modo, a projeção do eu (que também é um eu que faz parte de 

uma sociedade) no texto literário confere a Antão os efeitos da sedução de maneira verossímil, 

de tal modo que o leitor reconhece o correlato da erotização retratada em cada tentação. Assim, 

projetam-se as sensações do eu-escritor no eu-leitor, conferindo ao texto a significação pelo 

reconhecimento passional. As memórias de Antão, enunciadas no pretérito imperfeito (verbos 

destacados em itálico), confrontadas com o enunciado presente, desvendam a fraqueza humana 

diante da sedução e do pecado (trechos sublinhados): 

Encore un jour ! un jour de passé ! Autrefois pourtant, je n’étais pas si 

misérable ! […] je descendais vers le fleuve chercher de l’eau, et je remontais 

par le sentier rude avec l’autre sur mon épaule […]. Ensuite, je m’amusais à 

ranger tout dans ma cabane…282 

 

A rotina trazida pelo conforto no passado contrasta com a abstinência do momento presente: 

Tiens ! une coupe ! quelqu’un, en voyageant, l’aura perdue. Rien 

d’extraordinaire… [...] Ça reluit ! du métal ! Cependant, je ne distingue pas… 

[...] Pas possible ! en or ! oui !... tout en or ! [...] Mais cela fait une somme... 

assez fort pour avoir trois bœufs… un petit champ ! […] Allons donc ! cent 

esclaves, des soldats, une foule, de quoi acheter… […] Avec ce joyau-là, on 

gagnerait même la femme de l’Empereur ! […] plus de souffrance ! […] Ah ! 

mon cœur déborde ! comme c’est bon ! oui !... oui ! encore ! jamais assez ! 

[…] Je garderai tout ; sans le dire à personne ; je me ferais creuser dans le roc 

une chambre qui sera couverte à l’intérieur de lames de bronze – et je viendrai 

là, pour sentir les piles d’or s’enfoncer sous mes talons ; j’y plongerai mes 

bras comme dans des sacs de grain. Je veux m’en frotter le visage, me coucher 

dessus !283 

 

As memórias de Antão servem como base para a projeção do pecado. Invocar seu passado faz 

com que seu presente seja ainda mais doloroso, sobretudo ao pôr frente a frente as duas 

realidades. O enunciado no momento presente é repleta de imagens que simbolizam alguns dos 

                                                 
281 “Flaubert, avec son temps, croyait à la valeur du ‘document historique’ et à l'observation du présent toute 

crue. Mais c'étaient là de vaines idoles. Le seul réel dans l'art, c'est l'art.”. VALÉRY, Paul. La Tentation de 

(saint) Flaubert. In: Le Figaro, 22 de setembro de 1942 (disponível em 

<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k411177p/f3.image> - acessado em 05/11/2015 às 09h45min). 
282 FLAUBERT, Gustave. La Tentation de saint Antoine (versão de 1874). Gallimard: Paris, 2011; p.52 (grifo 

nosso). 
283 Ibid., pp.68-69 (grifo nosso). 
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pecados capitais, tais como a vaidade (“cent esclaves, des soldats, une foule...”), a luxúria 

(“Avec ce joyay-là, on gagnerait même la femme de l’Empereur!”) e a avareza (“je garderai 

tout; sans le dire à personne”). Tomando o eu como um elemento da sociedade, os sentimentos 

trazidos pelas exclamações de Antão são aceitos pelo leitor como possíveis.  

Outro modo que se faz reconhecer o scriptor no texto é a transposição de suas 

experiências pessoais no texto literário. Flaubert foi um escritor que deixou inúmeros registros 

de sua atividade artística e social, encontrados em seus rascunhos, correspondências e anotações 

de viagens. Suas inúmeras leituras e impressões acerca do mundo eram recodificadas em seu 

enredo, assemelhando-se às imagens pintadas por diversos artistas que representavam a vida do 

santo284. A mesma temática grotesca e explícita é observada tanto em seus relatos quanto na 

própria Tentation: 

Le bouffon de Méhémet prit une femme dans un bazar et la f… sur le devant 

de la boutique coram populo. Un enfant, il y a quelque temps, se faisait e… 

par un singe. Un marabout se promenait tout nu dans les rues, avec un chapeau 

sur la tête et un autre au v… ; il défaisait pour pisser, et les femmes stériles 

allaient se mettre sous la parabole d’urine et s’en arrosaient. Un saint (idiot) 

mourut il y a quelque temps épuisé par la m… de toutes les femmes qui allaient 

le visiter.285 

 
Quand j’habitais le temple d’Héliopolis, j’ai souvent considéré tout ce qu’il y 

a sur les murailles : vautours portant des sceptres, crocodiles pinçant des lyres, 

figures d’hommes avec des corps de serpent, femmes à tête de vache 

prosternées devant des dieux ithyphalliques ; et leurs formes surnaturelles 

m’entraînaient vers d’autres mondes.286 

 

As descrições trazidas pela experiência do escritor para a sua narrativa criam o ambiente de 

grande erotismo em sua obra. O que Antão ouve, enxerga, foi antes experimentado por Flaubert, 

e por fim, decodificado ao leitor. A preparação para a construção da obra prevê, em especial no 

caso de Flaubert, uma constante busca por sua identidade, seja ela artista, escritor, poeta, 

homem das letras, através da genialidade da palavra, da sentença, do estilo287. A comparação 

entre suas notas de viagem e o texto literário leva o geneticista a identificar as diversas facetas 

do artista, “o modo como ele se apresenta e sua própria personalidade”288. 

                                                 
284 Incluem-se nessas referências as telas de Pieter Huys e de Jerome Bosch. 
285 FLAUBERT, Gustave. Notes de voyages : du Caire à Bénisouëf. In: FLAUBERT, Gustave. Œuvres complètes 

et Annexes. Éditions Arvensa: Saint-Julien-en-Genevois, 2014; p.2891. 
286 Idem. La Tentation de saint Antoine (versão de 1874). Gallimard: Paris, 2011; pp.160-161. 
287 Cf. DIAZ, José-Luis. L’écrivain imaginaire : scénographies auctoriales à l’époque romantique. Honoré 

Champion: Paris, 2007; pp.130-131. 
288 Ibid., p.131. 
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 Outro meio de se identificar o eu, quanto ao estilo, advém da observação de uma 

temática que lhe é recorrente durante toda sua vida: a busca por uma realidade que beira o 

escapismo romântico. As alucinações são um ótimo veículo para transportar o sujeito para sua 

satisfação libertária, como se discutirá a seguir. 

 

 

3.2.3 Obsessão pela loucura 

Até aqui tem sido comentado os métodos de produção de Flaubert, por meio de recortes 

literários, correspondências e manuscritos, indicando, de maneira mais sistemática no presente 

capítulo, como a alucinação veicula imagens eróticas na mente de um ermitão. Embora a 

representação dessa figura seja recorrente ainda nas artes pós-modernas, é no texto de Flaubert 

que surge um grande interesse pela escolha de um personagem religioso para a exploração do 

pecado, de modo tão detalhado. Seu texto lida de modo próximo ao caricato com os valores 

contrários ao esperado por um homem que se abdicara de tudo em função de sua fé, de modo 

que Antão torna-se um ícone categórico das relações entre homem e suas proibições, muitas 

vezes impostas por valores culturais. O encadeamento imagético em seu subconsciente é tão 

frequente que sua fé chega a ser questionada: a disputa entre suas privações e seus desejos tem 

como resultado diversos arrependimentos, após a experimentação do pecado. Assim, a loucura 

mostra-se como um bom argumento para justificar a presença do cenário herético na mente do 

ermitão. 

A recorrência de narrativas que levam o leitor a entrar num ambiente quase onírico é 

grande na obra de Flaubert. Antes mesmo da primeira publicação da Tentation de saint Antoine, 

em 1849, seus projetos literários indicavam a sua admiração pelas narrativas que exploram a 

alucinação, tornando-se praticamente um lugar-comum em seus escritos, como já se via em 

Mémoires d’un fou: 

Comment rendre par des mots ces choses pour lesquelles il n’y a pas de 

langage, ces impressions du cœur, ces mystères de l’âme inconnus à elle-

même ? Comment vous dirai-je tout ce que j’ai ressenti, tout ce que j’ai pensé, 

toutes les choses dont j’ai joui cette soirée-là ? C’était une belle nuit d’été…289 
 

                                                 
289 FLAUBERT, Gustave. Mémoires d’un fou. In : Œuvres complètes et Annexes. Éditions Arvensa: Saint-Julien-

en-Genevois, 2014; p.3906. 
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O excerto acima sugere, além de uma simbiose entre o escritor e a sua arte – como tem sido 

indicado nesta pesquisa – uma síntese de intenções de construção imagética para a La Tentation 

de saint Antoine. A exploração dos limites das palavras para expressar o subjetivismo, as visões 

e as imagens da loucura, numa “belle nuit d’été” é uma preocupação de Flaubert, demonstrada 

quando da redação repetitiva de seus manuscritos.  

Essa constante surge em outros projetos literários, como aquele se se pretendia ser uma 

peça: Le Rêve et la vie. Sua redação ocorreu entre as duas últimas versões da Tentation e em 

muito se assemelha a essa obra. O seu enredo ilustra a história de Anir, um jovem “que tentava 

escapar de sua existência miserável através dos sonhos, usando, inicialmente, drogas e álcool 

para estimular a sua imaginação”290. Existe no pano de fundo dessa peça um requinte de 

erotismo, como visto na Tentation: em seus sonhos, Anir sente-se mais atraente às mulheres, 

exibindo a elas sua força e virilidade, de modo que o personagem, de tanto recorrer a uma 

realidade virtual, “passa a não distinguir entre o mundo real e o idealizado, tanto que, no final 

da peça, ele perde seu corpo e passa a outra esfera da existência.”291. A redação dessa peça, 

assim como a das três versões da Tentation, indica a grande valia que uma mente perturbada 

tem à construção literária do século XIX. Assim como no pós-romantismo, o texto de Flaubert 

é repleto de mecanismos que criam uma realidade paralela aos sentidos de seus personagens, 

conforme afirma Kovács: 

Dreams, drugs and madness were subjects of considerable interest both to 

Flaubert to his contemporaries. Ever since the beginning of the nineteenth 

century, Romantic poets and writes had held dreams in high regard as a source 

or revelation. Dreams which occurred in sleep oh those induced by drugs were 

equally valid subjects of inquiry. Artists in England and France using 

laudanum – an alcoholic tincture of opium – wrote books and poems 

describing the waking reveries which they experienced under the drug’s 

influence.292 

 

Os efeitos trazidos pelo uso de tais substâncias podem ter sido um mote de libertação 

do subconsciente do indivíduo representado na arte, tendo em vista que assim, como nos 

sonhos, caem as barreiras que impedem as realizações do espírito. A consequência disso é que 

o escritor passa ao personagem a função de construção da sua realidade, posto que ela é regida 

pelas aspirações, pelo imaginário, pelos desejos de cada indivíduo projetado no texto literário. 

                                                 
290 Cf. KOVÁCS, Katherine. Le Rêve et la vie, a theatrical experiment by Gustave Flaubert. Harvard Studies in 

Romance Languages: Cambridge, 1981; p.17. 
291 Cf. Ibid., p.17. 
292 Cf. Ibid., p.17. 
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Esse método de representação, de certa forma esboçado em Madame Bovary293 cria um 

subjetivismo na realidade, ou seja, uma amplificação das possibilidades permitidas pela 

realidade, pois são os sentidos e as considerações do mundo tidos pelos personagens que são 

retratados pelo escritor294. 

Considerar as possibilidades da realidade como triviais favorece a procura do 

desenvolvimento de um universo onde o sujeito possa se consagrar. Flaubert busca em seu texto 

a confluência entre a realidade e a alucinação, de modo que seus personagens imersos nesse 

contexto passam a considerar seus paraísos artificiais como um macrocosmo concreto. O 

próprio escritor preocupa-se com essa interferência entre os dois mundos, de modo a prescrever 

a mesma confusão em seu público295, na seguinte declaração de projeto literário: 

Chaque état Fantastique doit être la contrepartie exagérée de la réalité et la 

récompense d'un effort, d'un sacrifice. Plus il sera malheureux dans le fait, 

plus il sera heureux dans le rêve. L'histoire illusoire doit côtoyer sa vie 

positive, finir par se confondre avec elle. enfin la dominer. — puis 

dénouement.296 

 

Na Tentation, cabe ao Diabo a investida de introduzir no ermitão a dúvida, o que denota a 

construção da reflexão em detrimento ao fundamentalismo religioso: 

Mais les choses ne t’arrivent que par l’intermédiaire de ton esprit. Tel qu’un 

miroir concave il déforme les objets ; – et tout moyen te manque pour en 

vérifier l’exactitude. 

Jamais tu ne connaîtras l’univers dans sa pleine étendue ; par conséquent tu 

ne peux te faire une idée de sa cause, avoir une notion juste de Dieu, ni même 

dire que l’univers est infini, – car il faudrait d’abord connaître l’Infini ! 

La Forme est peut-être une erreur de tes sens, la Substance une imagination 

de ta pensée. 

A moins que le monde étant un flux perpétuel des choses, l’apparence au 

contraire ne soit tout ce qu’il y a de plus vrai, l’illusion la seule réalité. 

Mais es-tu sûr de voir ? es-tu même sûr de vivre ? Peut-être qu’il n’y a rien !297 

 

                                                 
293 Cf. AUERBACH, Erich. Mimesis: a representação da realidade na literatura ocidental. Perspectiva: São 

Paulo, 2004; pp.433-434. 
294 A formação do sentido em função do subjetivismo é explorada na seção 3.3, A loucura e sedução chez Cézanne. 
295 O projeto de encenação Le Rêve et la vie documenta as intenções de Flaubert ao criar o efeito de incerteza entre 

a realidade e a alucinação. Seus personagens parecem viver num sonho contínuo, em que a energia para as 

interações da vida não é condicionada ao corpo, mas à mente, o que favorece o desejo do escritor: “...il faut que le 

spectateur ne croie plus que c’est un songe... le Fantastique reproduit le Réel (f.2vo)”, KOVÁCS, Katherine. Le 

Rêve et la vie, a theatrical experiment by Gustave Flaubert. Harvard Studies in Romance Languages: Cambridge, 

1981; p.24.  
296 FLAUBERT, Gustave. La Spirale. In : FLAUBERT, Gustave. Œuvres complètes et Annexes. Éditions 

Arvensa: Saint-Julien-en-Genevois, 2014; p2486. 
297 Idem. La Tentation de saint Antoine (versão de 1874). Gallimard: Paris, 1983; pp.214-215. 
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Essa confusão permite a Antão o contato com os prazeres oriundos da sua mente. Os tabus que 

são impostos pela sua fé constituem seu mundo numa noite, em que as glorificações do corpo 

e da mente afloram livremente, ao modo como se proclamaria, mais tarde, o ideal estético 

surrealista298. 

 O interesse de Flaubert por narrativas que expressam uma realidade além do real 

promove a conexão de sua obra com outros discursos artísticos. As imagens presentes em 

Brueghel, pelas quais Flaubert encantou-se, da mesma forma produzem na tela um teor de 

contrassenso monstruoso299, o que também se verifica na produção de Jacques Callot300, cuja 

tela Flaubert dispunha em seu cabinet. Comum em narrativas do século XVIII301, essas figuras 

povoam produções artísticas análogas ao que se observa na mente de Antão. Assim se 

configuram Les Élixir du diable, de Hoffmann:  

Je voulais prier, mais ce n’étaient, de toutes parts, que des murmures et 

des rumeurs qui troublaient mes sens. Des hommes que j’avais vus pleins de 

douceur étaient transformés en caricatures follement grimaçantes. Des têtes 

ayant aux oreilles des pattes de sauterelle rampaient tout autour de moi et se 

moquaient de moi en ricanant ; des oiseaux étranges, des corbeaux à figure 

humaine, volaient bruyamment dans les airs Belcampo, chevauchant, avec une 

horrible figure de lézard, un hideux ver ailé, se précipita vers moi, disant qu’il 

voulait peigner ma barbe avec un peigne de fer brûlant, mais il n’y parvint 

pas… 

Le tumulte devient de plus en plus fou et les figures qui passent devant 

mes yeux sont toujours plus étranges et plus fantastiques, depuis la minuscule 

fourmi qui danse avec de petits pieds humains, jusqu’au long squelette de 

cheval, aux yeux brillants, dont la peau est devenue une selle sur laquelle se 

dresse un cavalier à tête de hibou, toute brillante dans l’obscurité. Il a pour 

harnais un verre sans fond et pour casque un entonnoir renversé. Toute la 

dérision de l’enfer a surgi devant moi. Je m’entends rire, mais ce rire brise ma 

poitrine et ma douleur devient plus puissante et toutes mes blessures saignent 

avec plus de violence. Voici qu’apparaît une figure de femme, devant laquelle 

s’enfuit toute la bande, et elle se dirige vers moi. Ah ! c’est Aurélie ! “Je suis 

vivante et je suis maintenant toute à toi”, fait l’apparition.302 
  

                                                 
298 “Le surréalisme a ainsi proclamé les droits de l’imagination, la part du rêve. L’écriture doit permettre de 

libérer l’inconscient, doté de vertus poétiques spontanées. Les surréalistes lisent Freud avec optimisme, en faisant 

de la psychanalyse un magnifique tremplin pour l’imaginaire.”. RABATÉ, Dominique. Le récit au XXe siècle. In 

: BERTHIER, Patrick ; JARRETY, Michel (Org.) Histoire de la France littéraire – Modernités. PUF: Paris, 2006; 

p.121. 
299 Cf. KAYSER, Wolfgang. O Grotesco: configuração na pintura e na literatura, Perspectiva, 2013, p.30. 
300 Ibid., p.30. 
301 Ibid., p.30. 
302 HOFFMANN, Ernerst Theodor Wilhelm. Les Élixirs du diable. Édition du groupe “Ebooks libres et gratuits”, 

2011; pp.282.283. 
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Esses mesmos fantasmas são trazidos pela rainha de Sabá, na segunda versão da Tentation: 

“Veux-tu bouclier de Gian-ben-Gien, celui qui a bâti les pyramides ? le voilà ! Il est composé 

de sept peaux de Dragons mises l’une sur l’autre, serrées avec de points de diamants, et qui 

avaient tannées dans la bile de parricide”303. Presentes no imaginário dos homens, figuras 

fantásticas e diabólicas povoam diferentes culturas e, no texto de Flaubert, elas são articuladas 

entre a ciência e a sedução, muitas vezes predicadas por um senso erótico e surreal304, conforme 

visto nos documentos de processo da primeira Tentation:   

 
 

 
Figura 44 – La Tentation de saint Antoine, 1849, ms. N.a.f. 23671, fº 138 vº: terceiro grande 

cenário305 

 

 
 

                                                 
303 FLAUBERT, Gustave. La Tentation de saint Antoine (versão de 1849). In: Œuvres complètes, Tome 1, 

Éditions du Seuil: Paris, 1964; p.434. 
304 MIGUET, Marie. Du monstre scandaleux au libertin. In: BRUNEL, Pierre. Dictionnaire des mythes 

littéraires. Éditions du Rocher: Paris, 2004; p.64. 
305 SÉGINGER, Gisèle. Gustave Flaubert : Scénarios de La Tentation de Saint Antoine – Le temps de 

l’œuvre. Présentation, transcriptions et notes par Gisèle Singer. Presses Universitaires de Rouen et du Havre: 

Rouen, 2014; pp.64-65. 
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Figura 45 – La Tentation de saint Antoine, 1849, ms. N.a.f. 23671, fº212vº: cenário da primeira 

metade da segunda parte306 

 

A associação entre os pecados, figuras monstruosas e o conhecimento, elementos esses 

contrários à doutrina cristã de Antão, faz com o que o leitor seja inserido num laboratório de 

invenção307, o que é conferido pelo geneticista, quando da análise dos manuscritos. Os 

documentos acima auxiliam no entendimento das origens das imagens projetadas por Antão, o 

que faz a leitura passar a um patamar distinto: as imagens interpretadas no ato de leitura são 

desmistificadas em elementos que são produzidos pelo racional, pela pesquisa, pelo gênio do 

artista. Tudo sai do plano do subjetivo para o manipulado pelo escritor, quem busca construir 

as relações imagéticas do texto por meio da leitura e apreciação de outras obras. Projetar o 

elemento satânico na natureza (“1º elem satanique dans la nature” – Figura 45), associa o 

conhecimento como um pecado tão grande quanto a figura diabólica, de modo que a religião 

passa a ser questionada. Essa heresia é uma constante na redação das três Tentations, o que 

implica à sedução outro papel, além do erótico: o conhecimento é um elemento que leva Antão 

a experimentar outra realidade divergente do discurso dogmático que o cristianismo prega. Sua 

vida casta tangencia outros símbolos e saberes negados pela igreja, de modo que o pecado o 

leve a caminhar junto com o orgulho e a ciência (“l’orgueil mène la Science par la main”). 

O documento N.a.f. 23671, fº 138 vº, referente à redação de 1856 da Tentation, introduz 

as figuras fabulosas, inspiradas na tela de Brueghel e em outras literaturas, presentes na versão 

de 1874. A constante simbólica apontada por Marie Miguet traduz-se no plano detalhado 

abaixo: 

 

                                                 
306 SÉGINGER, Gisèle. Gustave Flaubert : Scénarios de La Tentation de Saint Antoine – Le temps de l’œuvre. 

Présentation, transcriptions et notes par Gisèle Singer. Presses Universitaires de Rouen et du Havre: Rouen, 2014; 

pp. 94-95.   
307 Cf. Ibid., p.7. 
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Figura 46 – La Tentation de saint Antoine, 1849, ms. N.a.f. 23671, fº 207: scénario documentaire pour 

l’épisode des Animaux308 
 

Et toutes sortes de bêtes effroyables surgissent : le Tragelaphus, moitié cerf et 

moitié bœuf ; le Myrmecoleo, lion par devant, fourmi par derrière, et dont les 

génitoires sont à rebours ; le python Aksar, de soixante coudées, qui épouvanta 

Moïse ; la grande belette Pastinaca, qui tue les arbres par son odeur ; le 

Presteros, qui rend imbécile par son contact, le Mirag, lièvre cornu, habitant 

des îles de la mer. Le léopard Phalmant crève son ventre à force de hurler ; le 

Sénad, ours à trois têtes, déchire ses petits avec sa langue ; le chien Cépus 

répand sur les rochers le lait bleu de ses mamelles. Des moustiques se mettent 

à bourdonner, des crapauds à sauter, des serpents à siffler. Des éclairs brillent. 

La grêle tombe.309 
 

Os documentos acima mostram como o ambiente da dúvida, do que é real ou sonho é adentrado. 

As alucinações fazem com que essas imprecisões tomem uma resposta única, ambiente onde 

tudo que é visto é possível; é concreto. O modo de funcionamento da mente não exclui nenhuma 

possibilidade de articulação dos eventos; pelo contrário, consideram-se os fenômenos naturais: 

Les visions, les fausses perceptions, dont le maniaque est incessamment 

assailli, s’offrent à lui avec un tel degré de vivacité, qu’il en est à la lettre pipé. 

Ce spectacle qui se passe comme dehors de lui l’absorbe entièrement, et ne lui 

laisse pas le loisir de revenir sur lui-même et de constater par la réflexion, que 

                                                 
308 SÉGINGER, Gisèle. Gustave Flaubert : Scénarios de La Tentation de Saint Antoine – Le temps de l’œuvre. 

Présentation, transcriptions et notes par Gisèle Singer. Presses Universitaires de Rouen et du Havre: Rouen, 2014; 

pp.124-125. 
309 FLAUBERT, Gustave. La Tentation de saint Antoine (versão de 1874) In: FLAUBERT, Gustave. Œuvres 

complètes. Tome 1, Éditions du Seuil: Paris, 1964; p.570. 
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tout ce qui se présente à ses yeux n’est qu’imaginaire. Or, c’est précisément 

ce qui a lieu dans le rêve. La succession d’images qui se déroulent à nos 

regards internes, et qui entraînent avec elles autant d’idées secondaires occupe 

toute entière notre âme et ne nous permet pas de revenir sur nous-mêmes.310 

 

De fato, a aproximação do texto de Flaubert com aquele em que “a liberação do 

imaginário maravilhoso, próximo ao fantástico, em que o erotismo ocupa um lugar central”311 

se faz reconhecível já nas primeiras manifestações das alucinações de Antão, sobretudo aquelas 

norteadas pela rainha de Sabá. A atmosfera repleta de alucinações é permissível à projeção 

erótica do feminino, assim como se vê em Le Rêve et la vie. Por considerar a figura feminina 

como uma das iniciadoras dos pecados, tem-se a ideia de experimentação do proibido trazido 

pela mulher, desde o pecado original bíblico, o que é amplamente explorado pelas artes do 

século XIX: 

O fascínio da bela mulher defunta, espécie de grandes cortesãs, das 

rainhas luxuriosas, das famosas pecadoras [...], sugerirá aos 

românticos, provavelmente sob influência da lenda vampírica, a 

figura da Mulher Fatal que encarna, de tanto em tanto, em todos os 

tempos e todos os países, um arquétipo que reúne em si todas as 

seduções, todos os vícios e todas as volúpias.312 

 

O mesmo fascínio que habita a mente de Antão, assim como todas as faculdades que a sua 

tentatrice possui, parece ser um lugar comum não apenas no século de Flaubert, mas em suas 

próprias considerações sobre a mulher, amada, misteriosa e fatal. Assim se configura um de 

seus escritos contidos nas suas Œuvres de jeunesse: 

Certains mots me bouleversaient, celui de femme, de maîtresse surtout ; je 

cherchais l’explication du premier dans les livres, dans les gravures, dans les 

tableaux, dont j’aurais voulu pouvoir arracher les draperies pour y découvrir 

quelque chose. […]. Quant à une maîtresse, c’était pour moi un être satanique, 

dont la magie du nom seul me jetait en de longue extases : c’était pour leurs 

maîtresses que les rois ruinaient et gagnaient des provinces ; pour elles on 

tissait les tapis de l’Inde, on tournait l’or, on ciselait le marbre, on remuait le 

monde ; une maîtresse a des esclaves, avec des éventails de plume pour 

chasses les moucherons, quand elle dort sur des sofas de satin ; des éléphants 

chargés de présents attendent qu’elle s’éveille, des palanquins la portent 

mollement au bord des fontaines, elle siège sur des trônes, dans une 

                                                 
310

 MAURY, Alfred. Le Sommeil et le rêve : études psychologiques sur ces phénomènes et les divers états qui 

s'y rattachent ; suivies des Recherches sur le développement de l'instinct et de l'intelligence dans leurs rapports 

avec le phénomène du sommeil. Source gallica bnf.fr/Bibliothèque H. Ey. C.H. de Seinte-Anne: Paris, 1865; 

pp.113-114. 
311 Cf. RABATÉ, Dominique. Le récit au XXe siècle. In : BERTHIER, Patrick ; JARRETY, Michel (Org.) Histoire 

de la France littéraire – Modernités. PUF: Paris, 2006; p.121. 
312 PRAZ, Mario. A carne, a morte e o diabo na literatura romântica. Editora da UNICAMP: Campinas, 1996; 

p.196. 
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atmosphère rayonnante et embaumée, bien loin de la foule, dont elle est 

l’exécration. 

Ce mystère de la femme dehors du mariage, et plus femme encore à cause de 

cela même, m’irritait et me tentait du double appât de l’amour et de la 

richesse.313 

  

O mistério da feminilidade instiga a construção de um universo que lhe concerne, harmônico 

às alucinações, onde os desejos tomam forma. Quanto mais obscuro esse universo for para o 

artista, mais repleto de possibilidades existenciais ele terá ao ser retratado. A mulher fatal é 

cativante pelos enigmas que lhe permeiam, pela sexualidade que exala e pelo amor que nela se 

crê. Assim a sedução é trazida aos olhos do leitor e do ermitão. As alucinações permitem que 

Antão volte a ver uma mulher numa relação metonímica entre luxúria e perdição. 

 

 

3.2.4 A sedução pelo conhecimento 

Flaubert traz à sua obra a sedução por meio do conhecimento dos efeitos resultantes das 

privações do ser humano, de todos os sentimentos atribuídos ao sujeito que se sacrifica a favor 

de suas proibições (mesmo que isso resulte numa tensão constante em seu subconsciente). Essas 

vontades primitivas afloram exacerbadamente àquele que se condiciona – ou assim é 

condicionado – ao isolamento. O proibido projeta imagens luxuriosas na mente do ermitão de 

Flaubert. Aquele que é posto em disjunção com o que deseja, ou seja, com o que lhe permite o 

gozo, torna-se um sujeito barrado, segundo a constatação de Lacan314, mas na Tentation, 

observa-se que esse barramento provoca mais que desconfortos, mas angústias que derivam à 

loucura. Dessa maneira, cabe intuir sobre o funcionamento do imaginário de Antão. 

O leitor da Tentation terá diante de si uma sequência de imagens alucinatórias singular: 

mitos atraem mitos, as lendas absorvem os relatos bíblicos que se relacionam aos da mitologia 

grega num sincretismo vertiginoso315. Tudo é trazido à narrativa na caracterização dos 

personagens que entram em cena, de modo que Flaubert transfere ao imaginário de Antão todo 

                                                 
313 FLAUBERT, Gustave. Novembre. In: FLAUBERT, Gustave. Œuvres complètes et Annexes. Éditions 

Arvensa: Saint-Julien-en-Genevois, 2014; p.4076 (grifo nosso). 
314 Cf. LACAN, Jaques. Escritos. Zahar: Rio de Janeiro, 1998; p.836. Lacan, no capítulo “Subversão do sujeito e 

dialética do desejo no inconsciente freudiano”, indica que o gozo advém de certa proibição do sujeito a algo, de 

modo que, contrário fosse, ele não existiria.  
315 Cf. SÉGINGER, Gisèle. Naissance et métamorphoses d’un écrivain : Flaubert et Les Tentations de saint 

Antoine. Honoré Champion: Paris, 1997; p.195. 
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seu conhecimento adquirido por suas leituras. A longa discussão que se tem acerca da ciência 

– a qual põe em xeque o discurso religioso – é condicional para que se observe a importância 

dada ao conhecimento, o que, de certa forma, confere às alucinações um caráter paradoxal: o 

desequilíbrio da mente do ermitão dá-se em função da concisão da ciência. Existe uma tentativa 

latente da sobreposição do conhecimento em relação ao misticismo cristão, o que sugere 

informações importantes acerca da mente do santo, indicado no manuscrito da Tentation 

definitiva: 

 

 
Figura 47 – La Tentation de saint Antoine, 1874, ms. N.a.f. 23671, f°92 : le grand plan (III. La Logique-

Hilarion – 2e version)316 

                                                 
316 SÉGINGER, Gisèle. Gustave Flaubert : Scénarios de La Tentation de Saint Antoine – Le temps de l’œuvre. 

Présentation, transcriptions et notes par Gisèle Singer, Presses Universitaires de Rouen et du Havre: Rouen, 2014; 

pp.220-221. 
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O incômodo de Antão diante da ciência de Hilarião (“Antoine s’étonne qu’Hilarion soit si 

savant...”) e as indicações sobre a religião (“La religion ne rend pas compte de tous les 

problèmes… la science est une préparation à la foi…”) remetem à importância da construção 

do saber e o modo como ele pode ser sedutor ao sujeito.  O questionamento levantado no 

documento (“quel mérite as-tu d’accepter une religion toute faite?... Donc on doit s’instruire, 

ne pas se fier à ses propres lumières”) expressa a necessidade do conhecimento. Além de se 

impor a Antão, o conhecimento se faz presente também na construção do texto: 

 
 

 
Figura 48 – La Tentation de saint Antoine, 1874, ms. N.a.f. 23671, f°90: le grand plan (I. Le 

monologue)317 
 

O reflexo na narrativa da obra recorre ao conhecimento da passagem bíblica em que a rainha 

de Sabá propõe enigmas ao rei Salomão318: 

Comment espérait-elle le tenter ? Le Diable a bien voulu tenter Jésus ! Mais 

Jésus a triomphé parce qu’il était Dieu, et Salomon grâce peut-être à sa science 

de magicien. Elle est sublime, cette science-là. Car le monde, – ainsi qu’un 

philosophe me l’a expliqué, – forme un ensemble dont toutes les parties 

influent les unes sur les autres, comme les organes d’un seul corps. Il s’agit de 

connaître les amours et les répulsions naturelles des choses, puis les mettre en 

jeu ?... On pourrait donc modifier ce qui paraît être l’ordre immuable ?319 
  

                                                 
317 SÉGINGER, Gisèle. Gustave Flaubert : Scénarios de La Tentation de Saint Antoine – Le temps de l’œuvre. 

Présentation, transcriptions et notes par Gisèle Singer, Presses Universitaires de Rouen et du Havre: Rouen, 2014; 

pp.214-215. 
318 1 Reis, 10 
319 FLAUBERT, Gustave. La Tentation de saint Antoine (versão de 1874). Gallimard: Paris, 2011; p.59. 
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O conhecimento também é expresso em função de Antão. Além de interrogar, por meio 

das alucinações, a razão do fundo do delírio320, a leitura da Tentation promove nas condições 

do santo uma espécie de análise psicopatológica, em função dos eventos que lhe afligem, 

resultantes, muitas vezes, da privação: a não experimentação do que é desejado é uma constante 

observada no enredo da obra, havendo no ermitão a ideia de salvação da alma em detrimento 

da realização do corpo. O corpo deve sofrer pela elevação espiritual, de modo a construir a sua 

própria realidade. O preço para isso pode ser alto, resultando na confusão321 entre o que está 

diante de si e do que se espera ter. Assim, a Tentation vai além de uma pretensão espiritual, em 

que um homem é santificado pelos seus milagres e vitórias contra as intervenções demoníacas; 

a obra de Flaubert trata da veneração ao desejo, pois é nela que se cria um realismo místico-

moralista.  

Outro caminho para a expressão do conhecimento, enquanto na produção do texto, é o 

interdiscurso visto que ele permite a inserção de mitos, religiões, conhecimentos distintos, nos 

limites textuais322.  Em função disso, o emprego de narrativas difundidas, como a bíblica, torna-

se adequado para o desenlace dos eventos:  

Tu as l’air triste ; est-ce de quitter ta cabane ? Moi, j’ai tout quitté pour toi, – 

jusqu’au roi Salomon, qui a cependant beaucoup de sagesse, vingt mille 

chariots de guerre, et une belle barbe ! Je t’ai apporté mes cadeaux de noces. 

Choisis.323 

 

Ao empregar narrativas solidificadas, Flaubert promove, além da já aludida releitura das 

diversas práticas culturais, uma reedição dos saberes, ao usar as alucinações como mecanismo 

para estabelecer relações de verossimilhança324. Por terem grande importância na formação das 

culturas, os dogmas sagrados também são “vítimas” dos efeitos das alucinações, cuja 

transformação, no trecho que se segue, refere-se claramente à passagem bíblica, em que a rainha 

de Sabá viaja ao encontro do rei Salomão325: “Moi, j’ai tout quitté, – jusqu’au roi Salomon [...]! 

                                                 
320 SÉGINGER, Gisèle. Naissance et métamorphoses d’un écrivain : Flaubert et Les Tentations de saint 

Antoine. Honoré Champion: Paris, 1997; p.346. 
321 Richard Holloway descreve alguns elementos da condição humana que podem ativar algum aspecto da 

personalidade até então desconhecida pelo sujeito, mostrando que a negação constante de algum prazer não deixa 

de ser um evento significativo na formação da psique: “De fato, pode-se argumentar que a luta constante de negar 

a nós mesmos os prazeres da vida geralmente só resulta no desenvolvimento de uma personalidade tensa e agitada”. 

HOLLOWAY, Richard. Entre o monstro e o santo. Record: Rio de Janeiro, 2013; p.173. 
322 As alucinações, por fugirem das limitações do racional, permitem que correlações inesperadas existam no 

mesmo plano, tais como a aproximação das culturas orientais com as ocidentais, presentes na Tentation. 
323 FLAUBERT, Gustave. La Tentation de saint Antoine (versão de 1874). Gallimard: Paris, 2011; p.80. 
324 Cf. SÉGINGER, Gisèle. Naissance et métamorphoses d’un écrivain : Flaubert et Les Tentations de saint 

Antoine. Honoré Champion : Paris, 1997; p.380. 
325 REIS v.10.2. 
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Je t’ai apporté mes cadeaux de noces.”. Com isso, Flaubert vai além da retomada da passagem 

sagrada; ele emerge dela a possibilidade de erotização segundo as alucinações de Antão. 

Ter deixado tudo, inclusive o rei Salomão, retoma à trajetória de santo Antão, quem, da 

mesma forma, abdicou-se de suas riquezas para isolar-se no deserto de Tebas. Logo, pode-se 

intuir que o trecho destacado acima corresponde às reflexões do ermitão sobre si, pois ambos, 

a rainha e ele, privaram-se de tudo em busca de algo. Constitui-se, então, um paradoxo, de onde 

Antão não pode safar-se: a busca pelo afastamento do pecado resulta em sua exteriorização, 

pois o pecado habita em seu subconsciente. 

Levando-se em conta a subjetividade do sujeito diante da realidade, tem-se que o 

significado do seu mundo corresponde a diversas particularidades, como suas referências 

anteriores, conhecimentos prévios etc.326; assim, o que se depreende da realidade pode ser fruto 

de um desejo vinculado ao subconsciente do observador. Nas alucinações de Antão, nota-se 

uma potencialização das visões, oriundas de informações projetadas da sua memória327. Assim, 

num ambiente tomado pela loucura, tem-se que ela: 

entre dans la composition tout ce qu’on a vu et entendu, tout ce qu’on a pensé 

et médité. Elle rapproche ce qui paraît le plus éloigné. Elle rappelle ce qui 

paraît avoir été complètement oublié. Les anciennes images revivent ; les 

aversions que l’on croyait éteintes renaissent ; les penchants deviennent plus 

vifs ; mais alors tout est dans le dérangement. Les idées dans leur confusion 

ressemblent aux caractères d’une imprimerie qu’on assemblerait sans dessein 

et sans intelligence.328 

 

Isso leva a crer que as religiões, os mitos e a ciência são organizados segundo uma estrutura 

estabelecida pelo déjà vu: diante do momento presente do ermitão, nada há, senão o vazio do 

deserto e suas prováveis experiências encarnadas329. Frente ao contexto em que se encontra, sua 

mente procura aquilo que lhe pode ser mais significativo, aquilo que lhe é mais constante em 

suas orações. Assim organizam-se os pensamentos; criam-se imagens derivadas do que é mais 

expressivo na experiência humana, havendo nela “muitos elementos [...] que não se retêm como 

significativos nos modelos organizadores, mas, inversamente, também havendo elementos 

                                                 
326 Cf. MARIMÓN, Montserrat; VILARRASA, Genoveva. Como construímos universos: amor, cooperação e 

conflito. Editora Unesp: São Paulo, 2014; p.97. 
327 Memória constituída pelo repertório cultural tomado de Flaubert. 
328 PORÉE, Charles-Gabriel. Examen de la prétendue possession des filles de la paroisse de Landes…, Antioche, 

Rouen, 1735, p.14 apud FOUCAULT, Michel. Histoire de la folie à l’âge classique. Gallimard: Paris, 1972, 

pp.320-321. 
329 Gisèle Séginger comenta em seu estudo sobre a escrita de Flaubert a função espacial do deserto: “Non lieu, le 

désert égyptien offre à Flaubert l’espace utopique d’une impossible rencontre.” [SÉGINGER, Gisèle. Naissance 

et métamorphoses d’un écrivain : Flaubert et Les Tentations de saint Antoine. Honoré Champion : Paris, 1997; 

p.380]. 
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dentro dos modelos que não estão presentes entre os fatos observáveis.”330. Esses elementos 

não presentes são produzidos por Antão, de modo que escapam da esfera do imaginário e tomam 

caminhos que lhes conferem a realidade: justapostos no mesmo plano, o imaginário e real 

encontram-se quando Antão, ao final da última tentativa de sedução da rainha de Sabá, faz o 

sinal da cruz331. O modo de funcionamento das alucinações de Antão é similar aos descritos por 

Carl Jung, especialmente ao considerar suas proposições: “as visões sempre figuraram nas 

histórias miraculosas, seja na forma de aparições ou de êxtases. A ciência considera as visões 

de espíritos como engano dos sentidos (alucinações)”332. O modus operandi de Antão, no 

processo de invocação das imagens, sugere que seu repertório cultural se confunde com o de 

Flaubert: para um indivíduo que busca o conhecimento essencialmente via escritos sagrados, 

seria demais crer na descrição minuciosa de tantos personagens não citados na Bíblia? 

 

 

3.2.5 Descrições e plasticidade 

A observação de um texto literário prediz a análise de elementos linguísticos e 

temáticos, a fim de se argumentar acerca da estilística do autor. La Tentation de saint Antoine 

caracteriza-se, também, pela plasticidade que todos os elementos textuais podem trazer, 

contendo elementos da pintura e do desenho na tessitura da obra, possivelmente graças à tela 

de Pieter Brueghel333, a qual maravilhou Flaubert. A pintura, por assim dizer, foi, no século 

XIX, “fonte constante de inspiração literária”334, servindo como referência icônica para o 

desenvolvimento do imaginário humano. Porém, com o surgimento da fotografia, essa relação 

passou por grande ameaça. 

A veneração das representações singulares trazidas pela pintura foi trivializada com a 

diversidade em alta escala trazidas pela técnica de produção fotográfica, o que poderia colocar 

em xeque não somente o modo acadêmico de reprodução, mas a função literária de se difundir 

o imaginário335. A literatura deveria, como fez Flaubert, inovar seu sistema de construção 

                                                 
330 MARIMÓN, Montserrat; VILARRASA, Genoveva. Como construímos universos: amor, cooperação e 

conflito. Editora Unesp: São Paulo, 2014; p.98. 
331 Cf. FLAUBERT, Gustave. La Tentation de saint Antoine (versão de 1874). Gallimard: Paris, 2011; p.85.  
332 JUNG, Carl. A vida simbólica – vol.1. Vozes: Petrópolis, 2013; p.317. 
333 Ver figura 32. 
334 GALÍNDEZ-JORGE, Verónica. Fogos de Artifício: Flaubert e a Escritura. Ateliê Editorial: São Paulo, 2009; 

p.173. 
335 Verónica Galíndez-Jorge, Ibid., p.172, indica que “a escritura flaubertiana pretendia oferecer subsídios para a 

construção imagética, logo, a substituição ou mesmo a complementação de uma descrição com uma fotografia, 
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imagética, empregando um aspecto pessoal, ou seja, constituir as imagens por meio de quadros 

mentais336. Daí “surgiram as possibilidades de inclusão das alucinações”337 nas representações 

imagéticas, modelo impraticável pela fotografia novecentista. 

As novas possibilidades de representação trazidas pelo mecanismo das alucinações 

foram essenciais para a construção dos cenários da Tentation. Existe na obra a concretização 

das visões trazidas por sensações de seu subconsciente, em função da tentativa de se formatar 

conceitos abstratos por formas e cores. Origina-se, então, a plasticidade na obra: 

Mais la Substance étant unique, pourquoi les Formes sont-elles variées ? 

Il doit y avoir, quelque part, des figures primordiales, dont le corps ne sont 

que les images. Si on pouvait les voir on connaîtrait le lien de la matière et de 

la pensée, en quoi l’Être consiste ! 

Ce sont des figures-là qui étaient peintes à Babylone sur la muraille du temple 

de Bélus, et elles couvraient une mosaïque dans le port de Carthage. Moi-

même, j’ai quelquefois aperçu dans le ciel comme des formes d’esprits.338 
  

Suas reflexões acerca da materialização, do que é representado por formas ou por ideias339, 

fazem surgir na obra duas das figuras mais vistosas da narrativa, a Esfinge e a Quimera: 

Et en face, de l’autre côté du Nil, voilà que le Sphinx apparaît. 

Il allonge ses pattes, secoue les bandelettes de son front, et se couche sur le 

ventre. 

Sautant, volant, crachant du feu par ses narines, et de sa queue de dragon se 

frappant les ailes, la Chimère aux yeux verts, tournoie, aboie. 

Les anneaux de sa chevelure, rejetés d’un côté, s’entremêlent aux poids de ses 

reins, et de l’autre ils pendent jusque sur le sable et remuent au balancement 

de tout son corps.340 
 

As descrições da Quimera na Tentation sugerem as mesmas empregadas em Par les champs et 

par les grèves (“Qu’est-ce qui n’a pas trouvé la Chimère charmante, aimé sa narine de lion, ses 

                                                 
nas edições, acabaria fixando a atividade criadora de leitura”. A repulsa de Flaubert quanto à técnica industrial de 

reprodução de imagens é expressa na carta enviada a Louise Colet, a 14 de agosto de 1853: “Je déteste les 

photographies à proportion que j’aime les originaux. Jamais je ne trouve cela vrai.”. FLAUBERT, Gustave. 

Correspondance. In: FLAUBERT, Gustave. Œuvres complètes et Annexes. Éditions Arvensa: Saint-Julien-en-

Genevois, 2014; p.5320. 
336 Cf. GALÍNDEZ-JORGE, Verónica. Fogos de Artifício: Flaubert e a Escritura. Ateliê Editorial: São Paulo, 

2009; pp.173-174. 
337 Ibid., p.175. 
338 FLAUBERT, Gustave. La Tentation de saint Antoine (versão de 1874). Gallimard: Paris, 2011; pp.224-225. 
339 Flaubert indica no documento ms. N.a.f. 23671 f°138v° (troisième grand scénario) que a Esfinge e a Quimera 

representam “la Pensée et la Fantaisie”,o que está em função do racional e da imaginação de Antão, ao tentar 

materializar suas ideias.  
340 FLAUBERT, Gustave. La Tentation de saint Antoine (versão de 1874). Gallimard: Paris, 2011; p.225. 
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ailes d’aigle qui bruissent et sa croupe à reflets verts ?”)341 que, por sua vez, são reconhecíveis 

em La Tentation de saint Antoine de Jacques Callot342 

A descrição de elementos abstratos ou conceituais se dá graças às especulações criadas 

pelo imaginário acerca desses objetos. Ela pode depender da expressão de sensações trazidas, 

ou pela tentativa da concretização em função do emprego da alegoria, tal como se faz com as 

figuras monstruosas da Tentation343. 

 Tanto cenários quanto personagens podem ter no artifício da alegoria a sua 

representação descritiva. A recepção da Rainha de Sabá pelo leitor se dá pela “somatória de 

efeitos descritivos disseminados no enunciado”344, o que lhe acarreta luxúria, erotismo, 

sedução, perspicácia, riqueza e amor, elementos que são elencados ao ermitão: 

Sur son dos, parmi des coussins de laine bleue, jambes croisées, paupières à 

demi closes et se balançant la tête, il y a une femme si splendidement vêtue 

qu’elle envoie des rayions autour d’elle.345 

[…] 

Ah ! quand tu seras mon mari, je t’habillerai, je te parfumerai, je t’épilerai.346 

 

Considerando que a figura diante de Antão não é real, suas descrições nascem do seu 

subconsciente, de algum desejo pela materialização das formas femininas. Assim, as descrições 

transformam a rainha de Sabá numa “entidade semiológica”347 no texto, visto que sua 

caracterização não é apenas para si, mas para o conjunto totalizante da Tentation. 

Se por um lado as descrições ilustram a possibilidade de uma realidade árdua similar 

daquela vivida pelo protagonista, por outro, elas constroem um mundo maravilhoso em que os 

anseios do sujeito são livremente concretizados: dadas as ocorrências alucinatórias resultadas 

de desejos reprimidos, a descrição da realidade construída nesse ambiente é uma explosão de 

imagens que fogem ao controle do sujeito, como num longo sonho norteado pelo subconsciente 

das realizações carnais e espirituais. Logo, a modulação desse cosmos na memória do leitor 

                                                 
341 FLAUBERT, Gustave. Par les champs et par les grèves; Voyages et carnets de voyages n.º1. In: FLAUBERT, 

Gustave. Œuvres complètes et Annexes. Éditions Arvensa: Saint-Julien-en-Genevois, 2014; p.2541.   
342 Ver figura 33. 
343 Quanto à possibilidade de descrever elementos não concretos, Philippe Hamon afirma que “l’allégorie, 

d’ailleurs, est peut-être la seule façon de décrire l’indescriptible, les entités ‘abstraites’ ou le concepts 

philosophiques”. HAMON, Philippe. Du descriptif. Hachette: Paris, 1993; pp.104.105.  
344 Ibid., p.105 (tradução nossa). 
345 FLAUBERT, Gustave. La Tentation de saint Antoine (versão de 1874). Gallimard: Paris, 1983; p.78. 
346 Ibid., p.80. 
347 HAMON, Philippe. Du descriptif. Hachette: Paris, 1993; p.105 (tradução nossa). 
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depende da constituição de Antão como elemento focal, central de todo enunciado narrativo, o 

que permitirá a legibilidade das descrições348. 

Esse fenômeno de confluência entre consciente e subconsciente surge como uma 

constante na obra de Flaubert, de modo a tangenciar a condição humana filosoficamente em 

função de uma realidade virtual. Assim, no âmbito da resposta artística, sua escrita acaba por 

questionar as imagens formadas pelos homens em seus convívios sociais, já que no 

subconsciente pode não haver espaço para o aprisionamento dos desejos primitivos, nem para 

a manutenção de simulacros relativos à hipocrisia.  A construção dessa realidade paralela 

depende exclusivamente da subjetividade do indivíduo; suas leis, vontades e virtudes resultam 

do seu modo de organização mental, mesmo que ainda seja reflexo das interações vividas em 

seu quotidiano consciente. 

A descrição, por ser primeiramente modulada pela mente de Antão, torna-se repleta de 

valores que, embora negados pelo seu racional, potencializam-se em seu subconsciente, de 

modo que a sua tentatrice é descrita não somente pela sua beleza, mas pela descrição de suas 

ações, de seus hábitos frente a uma situação349: 

Ah ! bel ermite ! bel ermite ! mon cœur défaille ! A force de piétiner 

d’impatience il m’est venu des calus au talon, et j’ai cassé un de mes ongles ! 

J’envoyais des berges qui restaient sue les montagnes la main étendue devant 

les yeux, et des chasseurs qui criaient ton nom dans les bois, et des pions que 

parcouraient toutes les routes en disant à chaque passant : “L’avez-vous vu ? 

” 

La nuit, je pleurais, le visage tourné vers la muraille. Mes larmes, à la 

longue, ont fait deux petits trous dans la mosaïque, comme des flaques d’eau 

de mer dans les rochers, car, je t’aime ! Oh ! oui ! beaucoup !  

Elle lui prend la barbe.350 
 

Em sua aparição, a rainha de Sabá é descrita como uma figura dócil e frágil, capaz de longos 

deslocamentos para venerar seu amado. Esse modo de apresentação da personagem é um meio 

de sedução pelo discursivo. A escolha lexical, bem como os vocativos, indica o esforço da 

conquista ao homem do deserto. A abstinência sexual de Antão pode ter influenciado na 

caracterização da feminilidade da rainha, posto que Flaubert empreende a sedução pela empatia 

de quem caminhou longa distância para encontrar o santo (“A force de piétiner d’impatience il 

m’est venu des calus au talon”) e da própria fragilidade (“j’ai cassé un de mes ongles”). Há 

ainda a enunciação de que Antão foi incansavelmente procurado pelos servos da rainha, o que 

                                                 
348 Cf. HAMON, Philippe. Du descriptif. Hachette: Paris, 1993;  p.105. 
349 Cf. Ibid., p. 106. 
350 FLAUBERT, Gustave. La Tentation de saint Antoine (versão de 1874). Gallimard: Paris, 2011; p.79. 
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amenizaria o sentimento de solidão do ermitão e, naturalmente, convidá-lo-ia a aceitar os 

deleites propostos pela sua tentatrice (“J’envoyais des berges qui restaient sue les montagnes 

la main étendue devant les yeux, et des chasseurs qui criaient ton nom dans les bois, et des pions 

que parcouraient toutes les routes en disant à chaque passant : ‘L’avez-vous vu ?’”). A descrição 

da personagem completa-se com a afinidade da alucinação. A própria rainha indica que seus 

sentimentos, sintetizados pelo amor (“car, je t’aime!”), condicionam o surgimento de imagens 

por suas lágrimas, comparadas às águas do mar que se chocam contra as rochas (“La nuit, je 

pleurais, le visage tourné vers la muraille. Mes larmes, à la longue, ont fait deux petits trous 

dans la mosaïque, comme des flaques d’eau de mer dans les rochers”).  A presença da água 

nessa cena sugere a simbologia na qual se inscreve a rainha de Sabá, pois a sensualidade desse 

elemento, já empregado por muitos artistas, descreve a libido, a reflexão amorosa, bem como 

as flutuações dos sentimentos e dos desejos, sobretudo em cenas noturnas351. O seu choro 

descreve o sofrimento de uma mulher amada – referência reconhecida nas cantigas amorosas 

medievais – o que incita ao convite amoroso, à aceitação do ermitão ao coito. O contato de suas 

lágrimas – água – com as rochas – terra – simboliza a união desses dois elementos, podendo 

haver a absorção e a simbiose entre eles. A erotização da personagem, da mesma forma, se dá 

pelos seus gestos, e não apenas pelas indicações diretas sobre seu corpo. Abaixo, a 

caracterização da rainha de Sabá se dá em função da experiência visual de Flaubert, de modo a 

operar as descrições na Tentation: 

Ris donc, bel ermite ! ris donc ! Je suis très gaie, tu verras ! Je pince de la lyre, 

je danse comme une abeille, et je sais une foule d’histoires à raconter toutes 

plus divertissantes les unes que les autres. 

Tu n’imagines pas la longue route que nous avons faite. Voilà les onagres des 

courriers verts qui sont morts de fatigue !352 

 

Ruchiouk s’est déshabillée en dansant. Quand on est nu, on ne garde plus 

qu’un fichu avec lequel on fait mine de se cacher et on finit par jeter le fichu ; 

voilà en quoi consiste l’abeille. […] La danse de Ruchiouk est brutale comme 

coups de cul, elle se serre la gorge dans sa veste de manière que ses deux seins 

découverts sont rapprochés et serrés l’un près de l’autre. Pour danser, elle met, 

comme ceinture pliée en cravate, un châle brun à raie d’or, avec trois glands 

suspendus à des rubans. Elle s’enlève tantôt sur un pied, tantôt sur un autre, 

chose merveilleuse […]. Ruchiouk nous danse l’abeille. 353  

 

                                                 
351 Cf. CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain. Dicionário de símbolos. José Olympio: Rio de Janeiro, 

2012; p.21.  
352 FLAUBERT, Gustave. La Tentation de saint Antoine (versão de 1874). Gallimard: Paris, 2011; p.79 (grifo 

nosso). 
353 Idem. Par les champs et par les grèves; Voyages et carnets de voyages n.º1. In: FLAUBERT, Gustave. Œuvres 

complètes et Annexes. Éditions Arvensa: Saint-Julien-en-Genevois, 2014; pp.2924-2926 (grifo nosso).  
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As descrições, quando em função da mente onde associações livres surgem a todo instante, são 

ligadas aos personagens, pois num ambiente imagético, são elas as bases que sustentam o 

cenário. O exótico, o sensual, a sedução, o grotesco e os pecados procedem de um indivíduo 

central na narrativa. Desse modo, o cosmos de Antão existe por sua influência. Logo, no 

trabalho de descrição do meio, o analista da obra estará descrevendo o ermitão de Flaubert.  

A concretização dos cenários passa por um processo subjetivado pela mente de Antão, 

onde o amorfo (como conceitos e sensações) é codificado em elementos “encarnados”. Esse 

movimento faz-se contrário na pintura de Cézanne: as suas reproduções são subjetivadas a partir 

de um motivo objetivo, concreto. As paisagens, o corpo humano, como se observa na sua 

evolução artística descrita no capítulo 2, “A Crítica Genética”, são reproduzidos a partir do 

simbolismo, cujos processos de concretização das imagens eróticas em função das visões serão 

discutidos. 

 

 

3.3 A loucura e sedução chez Cézanne 

“Die Welt ist meine Vorstellung” 354 

(Schopenhauer) 

 

Assim como observado no processo artístico de Flaubert, a produção de Paul Cézanne 

não deixa de se articular às observações de outros trabalhos e, sobretudo, pelo estudo das 

técnicas de desenho e de pintura, conforme aponta sua correspondência355. A sedução trazida 

                                                 
354 “O mundo é a minha representação”. SCHOPENHAUER, Arthur. Die Welt als Wille und Vorstellung. 

Bibliographischen Institut F.A. Brockhaus: Leipzig,1819; p.38 (tradução nossa). 
355 Assim como Flaubert buscava em suas leituras a construção imagética, Cézanne visitava e revistava museus e 

trabalhos de artistas que admirava. Sua grande admiração por Delacroix é expressa em diversas oportunidades, 

como em sua correspondência: “je suis de cœur avec lui sentir et admirer Delacroix.”. CÉZANNE, Paul. 

Correspondance. Grasset: Paris, 2015; p. 377 (carta enviada a Émile Bernard em 12 de maio de 1904). Julian 

Barnes, Bowls with souls. In: Times Literary Supplement. 21 e 22 de dezembro de 2012, remente a uma remete-se 

a uma afirmação de Monet, a qual diz que “Cézanne é um Flaubert da pintura”, o que reforça a relação da força 

motriz que cada um dos artistas empregava em suas atividades. Barnes, Ibid., p.377, adiciona que “Cézanne 

‘proved that is possible, if rare, to be a Balzacian, a Stendhalian and a Flaubertian all at the same time’.”. A 

repetição temática, como o erotismo nas séries banhistas, também estabelece uma relação com a constante de 

Flaubert pela representação de uma realidade em função das alucinações. 
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por sua pintura caracteriza-se pelo subjetivismo simbólico356 que Cézanne buscou, alternativa 

à representação das formas acadêmicas. Esse movimento, similar à reação de Flaubert frente à 

fotografia, é conveniente à representação da alucinação de Antão, pois se trata uma construção 

que se aproxima dos elementos abstratos que são representados senão pela alegoria, como visto 

no processo do escritor francês357. As subseções abaixo tecerão argumentos que apontem ao 

erótico e à alucinação dentro da temática de Santo Antão. 

 

 

3.3.1 Formas do erótico 

Além das famosas pinturas em natureza morta de Cézanne, existe uma grande 

representatividade erótica trazida pelas figuras femininas em sua obra. Assim como em 

Flaubert, onde a alucinação percorre todo seu trabalho, no pintor francês confere-se uma 

constante pictural solidificada em suas Baigneuses. Dessa forma, recorrer-se-á a essas pinturas 

para a demonstração do erotismo trazido à sua Tentation. No entanto, considera-se importante, 

antes da conceptualização da pintura, abordar a questão da composição do desenho da 

Tentation, de onde se podem retirar informações referentes ao erotismo. 

Recorrendo novamente à tela La Tentation de saint Antoine (figura 34), observa-se no 

desenho básico dos corpos uma simplificação geométrica, o que facilita na percepção de 

imagens “ocultas”: formas cilíndricas usadas para a composição do tronco e membros da 

tentatrice e dos putti358 servem como limites para a formação do trocadilho imagético: é comum 

observar a forma de um triângulo ou mesmo de um losango em suas pinturas, o que se aproxima 

às formas vaginais, acarretando na potencialização do erotismo.  

                                                 
356 A sua proposta de construção imagética, identificada como pós-simbólica, será adiante comentada, na 

subseção3.3.4, “Distorções e ambiguidades”. 
357 Ver a subseção 3.2.5. 
358 Putti, figuras que remetem ao Cupido, cuja função é de reforçar o coito entre Antão e a rainha de Sabá. A 

simbologia dessas figuras e a sua relação com a Tentation de Flaubert serão detalhadas na subseção 3.3.2, “Sedução 

pela repetição”. 



122 
 

 

 
Figura 49 – recorte temático de La Tentation 

de saint Antoine de Cézanne. 

 
Figura 50 – Vulva (detalhe)

359
 

 

Na Tentation, o fechamento da angulação das linhas principais em direção ao topo da 

tela sugere o mesmo processo geométrico em outras produções, expostas abaixo. O 

posicionamento de Antão diante dessas formas reforça o caráter sedutor pela erotização, 

construindo uma verdadeira metonímia pictórica da genitália. Desta forma, o santo tem diante 

de si a possibilidade da concretização do pecado carnal, constituindo seu desespero, 

representado à esquerda da tela. 

Realizando-se o mesmo recorte geométrico nas pinturas abaixo, observa-se a mesma 

analogia tida na Tentation:  

 
Figura 51 – Paul Cézanne – L’Eternel féminin ou 

Le Veau d’or (1875-7); óleo sobre tela – 

43x53cm
360

 

 
Figura 52 – Paul Cézanne – recorte temático de 

L’Eternel féminin ou Le Veau d’or (1875-7). 

                                                 
359 Disponível em <http://cliniquemedecine.com/cancer-de-la-vulve.html> (acessado em 29/03/2015 às 

20h03min). 
360 J. Paul Museum, Los Angeles, EUA. 
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Figura 53 – Paul Cézanne – Les grandes 

baigneuses (1898-1905); óleo sobre tela – 

210x251cm
361 

 
Figura 54 – Paul Cézanne – recorte temático de Les 

grandes baigneuses (1898-1905) 

 

 

 
Figura 55 – Períneo feminino

362 

A geometria de L’Éternel féminin pode 

estabelecer a analogia com a genitália 

feminina – como representado no estudo ao 

lado – tendo em vista a sua forma e 

centralização na composição da imagem, o 

que indica o máximo da exposição 

feminina diante das figuras masculinas, 

representantes dos diversos segmentos da 

sociedade. Eis, então, a exploração latente 

do corpo feminino, expresso pelo seu 

próprio sexo. 

 

Considerando as semelhanças nas projeções do artista nas formas íntimas femininas, enxergam-

se nas produções de Cézanne os resultados dos estudos anatômicos obtidos em sua juventude, 

na École des Beaux-Arts, em Aix. Não é raro associar a figura de Cézanne às suas naturezas-

mortas, composições que podem revelar outras formas, a exemplo do que se tem observado nas 

demais pinturas. Algumas dessas associações já foram observadas, ainda que de modo muito 

amplo, por Sidney Geist363, o que ele denominou cryptomorphs364. Tratando-se esses elementos 

de uma constante nos trabalhos do pintor, a mesma relação imagética parece ter sido 

estabelecida em outros momentos, como na aquarela abaixo: 

                                                 
361 Museu de arte da Filadélfia, Filadélfia, EUA. 
362 Disponível em <http://www.emory.edu/ANATOMY/AnatomyManual/pelvis.html> (acessado em 29/03/2015 

às 20h14min) - adaptado. 
363 GEIST, Sidney. Interpreting Cézanne. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1988. 
364 Ibid., p.2. 
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Figura 56 – Paul Cézanne. Nature morte; pommes, polres et casserole (1900-4); aquarela – 

26x45cm.
365

  

 

 
Figura 57 – Paul Cézanne – Recorte 

temático de Nature morte; pommes, 

polres et casserole, (1900-4). 

 
Figura 58 – Paul Cézanne, Sem título366 

 

O que expressa Cézanne nesses cryptomorphs? O erotismo, presente em suas naturezas-mortas 

passa a ser explicitado, nas mesmas condições, em outros trabalhos. No entanto, não é apenas 

nesses “trocadilhos picturais” que o erótico ocorre em sua obra. Recorrendo novamente à 

Tentation de saint Antoine, algumas categorias imagéticas indicam que Cézanne pode ter tido 

aspirações de experimentar alegorias sensoriais sobre Antão, em especial, após conhecerem-se 

algumas de suas dificuldades de relacionamentos com as mulheres367. A experimentação do 

                                                 
365 Museu do Louvre, Paris, França. 
366 CHAPPUIS, Adrien. The drawing of Cézanne – vol.2 – Plates. New York Graphic Society, Greenwich: 1973. 

Esboço feito no mesmo papel usado para a realização do estudo de La Pastorale, 1870 (Museu d’Orsay, Paris).  

Na mesma folha em que esse esboço se localiza, há outro estudo para uma natureza-morta, composição formada 

por uma garrafa e seis frutas, similares a maçãs ou laranjas (Ibid., p.250).  
367 A nudez, mesmo que tradada como tabu, é uma das representações prediletas das artes visuais. Acerca dessa 

representação, Paul Valéry (Degas, Dança, Desenho. Cosac Naify: São Paulo, 2003; p.83) comenta como o “nu 

era coisa sagrada, ou seja, impura”. Esse imaginário pode ter influenciado a postura de Cézanne diante da 

nudez feminina, resultando nas formas do corpo das mulheres traços masculinos, já que muitos dos modelos para 

suas telas eram homens. 



125 
 

 

coito transfere-se para os actantes de sua arte, ambiente onde a frustração amorosa não se 

concretiza. Assim, são em suas telas que a luxúria é projetada, em função da inexistência das 

barreiras trazidas pela sua insegurança com as mulheres, já observada na exploração do nu 

feminino nas séries Baigneuses, conforme diz Bernard Dorival: “si Cézanne peint la femme, ce 

n’est point pour satisfaire ses curiosités plastiques, mais pour délivrer des hantises 

refoulées.”368. Considerando o vínculo de sua Tentation com a obra de Flaubert, acredita-se que 

Cézanne projetou-se em Antão, que da mesma forma, projeta seus desejos para então sentir-se 

tentado. Assim, a representação da temática da Tentation não é apenas pertinente ao autor da 

tela, mas ao pintor. 

Consideradas as maneiras de como o desenho estende-se ao erotismo da composição, 

comentam-se a função de outros elementos da tela, tais como cores, luz e sombra, remetendo-

se, inicialmente, ao destaque das figuras femininas. 

Comparando-se as versões de 1869 (figura 59) e de 1874 (figura 34) de La Tentation de 

saint Antoine, destaca-se a diferença de iluminação dada à principal tentadora. A primeira 

versão possui tonalidade de cores mais contrastantes: 

 
Figura 59 – Paul Cézanne – La Tentation de saint Antoine (1869); óleo sobre tela – 57x76cm.369 

                                                 
368 DORIVAL, Bernard. Cézanne. Pierre Tisné: Paris, 1948; p.84. 
369 Fundação E.G. Bührle, Zürich, Suíça. 
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A leitura inicial que se faz de composição de 1869 considera, além das já mencionadas formas 

cilíndricas, o emprego predominante de tons escuros, impondo às cores uma matização rija. 

Frente ao erotismo das figuras femininas, claramente inspiradas na série Baigneuses, o ermitão 

insere-se no que parece uma floresta densa, ambiente obscuro, o que pode estar relacionado ao 

ambiente onírico projetado por suas alucinações. A cena obscura sugere o sentimento de aflição 

projetado pela mente de Antão, deixando a encargo da cor essa significação: 

a cor, em suas manifestações mais gerais e elementares na superfície de um 

material, sem nenhuma relação com a qualidade ou forma dele, produz sobre 

o sentido que lhe é mais adequado, a visão, e, por meio deste, sobre a alma, 

um efeito que, isoladamente, é específico e, em combinação, é em parte 

harmônico, em parte característico, mas também desarmônico, embora 

sempre definido e significativo, que se vincula imediatamente à moralidade.370 

A sensação trazida pelo emprego das cores remete a um cosmos sombrio ao ermitão, em que as 

figuras femininas mostram-se como ameaçadoras à sua castidade. Todavia, nota-se em ambas 

as versões da Tentation, o emprego do azul, como meio de destacar as figuras femininas. 

Mesmo havendo momentos de obscuridade em suas telas, em especial na versão de 1869, 

“Cézanne não renuncia a fazer vibrar as cores quentes, ele obtém essa sensação pelo emprego 

do azul”371. Ao contrário da predominância de cores claras empregadas por Picasso para ilustrar 

o paraíso em L’Enterrement de Casagemas (figura 38), motivado possivelmente pelo desejo de 

libertação do personagem pela libertinagem, contrastando com as privações da vida terrena, a 

passividade de Antão diante às mulheres não deixa de resultar numa atmosfera onde as cores o 

levam às trevas. 

A versão de 1874 da Tentation apresenta-se mais harmônica quanto ao equilíbrio das 

cores. Ainda que haja a escuridão projetada sobre o próprio ermitão e ao Diabo, a grande 

tentatrice é representada com tons pasteis. Dessa forma, a sua grande ameaça, a mulher, figura-

se de modo mais visível não apenas para ele, mas para o observador da tela. A fuga do sombrio 

da tela de 1869 pode estar associada pela fuga do pintor em direção ao pós-impressionismo:  

A composição da paleta de Cézanne faz supor que ele busca outro objetivo: 

há não apenas as sete cores do prisma, mas dezoito cores, seis vermelhos, 

cinco amarelos, três azuis, três verdes, um preto [...]. Do mesmo modo, ele 

renuncia à divisão do tom e a substitui por misturas graduadas, por uma 

sucessão de matizes cromáticos sobre o objeto, por uma modulação de cores 

que acompanha a forma e a luz recebida372.   
 

                                                 
370 GOETHE, Johann Wolfang von. Doutrina das cores. Nova Alexandria: São Paulo, 2013; p.165. 
371 MERLEAU-PONTY, Maurice. O olho e o espírito. Cosacnaify: São Paulo, 2004; p.130. 
372 Ibid., p.129. 
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Essa suavização permitiu à segunda versão da Tentation a supressão definitiva dos contornos, 

assim como a independência das cores em detrimento do desenho373. Essa liberdade com 

delimitações do desenho está relacionada com “as deformações que nele se observam sobretudo 

entre 1870 e 1890”, como será discutido na subseção 3.3.4, “Distorções e ambiguidades”. Da 

mesma forma, a estratégia de representar figuras femininas de modo mais claro, expondo assim 

o seu corpo nu, notavelmente na série Baigneuses e em outras referências, será tratada a seguir. 

 

 

3.3.2 Sedução pela repetição 

A sedução feminina na Tentation de Cézanne segue uma constante em sua obra. Assim 

como Flaubert, que recorria às repetições interdiscursivas e as traduzia na sua narrativa, o pintor 

francês usa a repetição imagética para provocar a fé de Antão, buscando suas inspirações em 

produções de outros artistas, como Ingres e Botticelli. 

 
Figura 60 – Dominique Ingres – La 

source (1856); óleo sobre tela – 

163x80cm
374

 

 
Figura 61 – Sandro Botticelli – O 

nascimento de Vênus (1483); 

têmpera sobre tela – 172x278cm
375 

 

                                                 
373 Cf. Ibid., p.130. 
374 Museu d’Orsay, Paris, França. 
375 Galeria degli Uffizi, Florença, Itália (detalhe). 
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Tanto na versão de 1869 quanto na de 1877, a pose da tentatrice assemelha-se as figuras 

femininas em La source e em O nascimento de Vênus. A retomada dos cenários sedutores 

cristalizados na cultura artística permite que as figuras femininas de Cézanne submetam ao 

santo o mesmo erotismo que as pinturas de Ingres e Botticelli acarretam nos museus. Assim 

como no ermitão de Flaubert, nas produções de Cézanne, Antão tem diante de si uma síntese 

de imagens déjà vues e, considerando que elas também são frutos de sua mente, ele possui o 

mesmo repertório cultural imagético, já considerado na produção de Flaubert. Ao repetir 

continuamente as imagens que auxiliaram na produção de sua rainha de Sabá, Cézanne vai além 

da sedução trazida por sua tela. A sua tentatrice representa uma genealogia do sensualismo, um 

verdadeiro gênero erótico da pintura. 

 
Figura 62

376 
 

Figura 63
377 

 
Figura 64

378 Figura 65
379 

 
Figura 66380 

 

A repetição não é operada apenas na retomada das imagens em sua Tentation, mas, da mesma 

forma, como meio de estudos e em sua produção.  

                                                 
376Theodore Chasseriau – Venus Anadyomene, (1838). Óleo sobre tela. 65x55cm; (detalhe). Museu do Louvre, 

Paris, França. 
377 Amaury-Duval – La naissance de Vénus, (1862). Óleo sobre tela. 210x73,2cm ; (detalhe). Museu des Beaux-

Arts, Lille, França. 
378 William-Adolphe Bouguereau – Naissance de Vénus, (1879). Óleo sobre tela. 300x 215cm; (detalhe). Museu 

d’Orsay, Paris, França.   
379 Jean-Léon Gérôme – Vente d’ésclaves à Rome, (~1884). Óleo sobre tela. 92x74cm ; (detalhe). Museu do 

Eremitério, São Petersburgo, Rússia. 
380 Jean-Auguste-Dominique Ingres – Vénus Anadyomene, (1848). Óleo sobre tela. 163x92cm; Museu Condé, 

Chantilly, França.  
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Figura 67 – Jean-Léon Gérôme – L’intérieur grec, 

Le Gynécée (1850); óleo sobre tela – 

66,95x99,1cm.381 

 
Figura 68 – Paul Cézanne – d’après Gérôme: 

L’intérieur grec (1874); lápis sobre papel branco – 

8,8x13,1cm.382 
 

 
Figura 69 – Paul Cézanne – Cinq baigneuses (1885-87); 

óleo sobre tela – 65x65cm
383

 

 

Observa-se na versão ao lado a forte 

presença da tonalidade pastel de 

modo uniforme nas figuras, com 

maior definição dos contornos do 

rosto da imagem central, embora 

esteja alocada mais próxima da 

linha do horizonte da composição. 

Vê-se nessa figura feminina uma 

aproximação do Nascimento de 

Vênus, de Botticelli, e com a própria 

La source, de Dominique Ingres, 

ambas caracterizas pelo erótico. 

                                                 
381 Coleção privada. 
382 CHAPPUIS, Adrien. The drawing of Cézanne – vol.2 – Plates. New York Graphic Society: Greenwich, 1973; 

estudo 377. 
383 Öffentliche Kunstsammlung, Basileia, Suíça. 



130 
 

 

 
Figura 70 – Paul Cézanne – Baigneuses devant la tente 

(1883-85); óleo sobre tela – 63x81cm
384 

A composição ao lado retoma a 

mesma temática das imagens acima, 

sempre alocando no plano de 

destaque a figura sedutora. A junção 

do corpo feminino nu com a 

natureza explora a feminilidade 

vista em outras telas de Cézanne, 

em especial em suas Tentations. 

  

É notável nas duas composições a posição da figura central. A mulher, posicionada de 

modo a expor suas formas, mostra-se presente em diversas telas de Cézanne. A figura feminina, 

em tal posição, na série das Baigneuses, expressa-se explicitamente para o observador da tela, 

e não para as demais figuras que compõem o quadro, visto que se trata de uma pose de sedução. 

Tomadas as evidências das releituras feitas por Cézanne para construir sua figura 

tentadora, há de se indicar que sua rede de referências resulta do eco de produções artísticas ao 

longo dos séculos. Se Flaubert buscou nas literaturas diversas a sua genialidade criadora, 

Cézanne procurou em suas observações a expressividade do mito recontado por suas 

pinceladas. Assim, não é apenas a Rainha de Sabá que o observador verá na Tentation de saint 

Antoine de Cézanne, mas todas as figuras sedutoras cujas belezas são traduzidas, ao longo dos 

anos. A tendência da representação do feminino de maneira análoga, sob um olhar erótico, 

permite incluir a Rainha de Sabá no cenário das grandes sedutoras: 

                                                 
384 Staatsgalerie, Stuttgart, Alemanha. 
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Figura 71 – Marcantonio Raimondi 

– La Cassolette, d’après Rapahël 

(1527); gravura – 31,1x17,5cm.385 

 
Figura 72 – Paul Cézanne – d’après 

Mancontonio Raimoindi (1877); lápis 

sobre papel branco – 21,8x12,4cm.386 

 
Figura 73 – Paul Cézanne – 

La Tentation de saint Antoine 

(1877) [detalhe]; óleo sobre 

tela – 47x56cm387   
 

Em carta enviada ao amigo Émile Bernard (12 de maio de 1904), Cézanne expressa seu desejo 

pela produção de uma tela, a Apothéose de Delacroix: “Je ne sais si ma précaire santé me 

permettra de réaliser jamais mon rêve de faire son apothéose”388. Do seu sonho, apenas algumas 

aquarelas que serviriam de esboço para a tela foram encontradas, uma delas representada 

abaixo: 

                                                 
385 Coleção Edmond de Rothschild, 4234 LR/frente, Portfólio 180. Museu do Louvre, Paris, Franca. Theodore Reff 

(Cf. REFF, Theodore. Cézanne, Flaubert, St. Antony, and the Queen of Sheba. In: The Art Bulletin, 44:2, 113-

125, 1962, p.121) acredita que Cézanne apropriou-se dessa gravura para o estudo da rainha de Sabá, na versão de 

1877 de La Tentation de saint Antoine. 
386 CHAPPUIS, Adrien. The drawing of Cézanne – vol.2 – Plates. New York Graphic Society: Greenwich, 1973; 

estudo 481. 
387 Museu d’Orsay, Paris, França. 
388 CÉZANNE, Paul. Correspondance. Grasset: Paris, 2015; p.377. 
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Figura 74 – Paul Cézanne – Apothéose de Delacroix (1890-94); aquarela – 27x35cm.389 

 

 

Mas foi no lado posterior de um desses trabalhos que Émile Bernard encontrou os seguintes 

versos, deixados pelo amigo, o que sugere a retomada do tema erótico empreendido por 

Delacroix: 

Voici la jeune femme aux fesses rebondies. 

Comme elle étale bien au milieu des prairies 

Son corps souple, splendide épanouissement ; 

La couleuvre n’a pas de souplesse plus grande, 

Et le soleil qui lui darde complaisamment 

Quelques rayons dorés sur cette belle viande.390 

 

Mais do que a ocorrência de repetições vinculadas a diversas culturas, a constituição das 

alucinações em sua tela traz à tona a construção imagética condicionada pela própria 

consciência do sujeito, promovendo a síntese num único espaço de um turbilhão simbólico-

imagético. Antão é levado além do personagem que se inscreve em seu drama; a poética de 

Cézanne faz emergir das alucinações do ermitão as relações entre símbolos e entre a sensação 

e a razão, enriquecendo a semântica discursiva num sem-número de imagens reconhecíveis ao 

                                                 
389 Museu Granet, Aix-en-Provence, França. 
390 CÉZANNE, Paul. Correspondance. Grasset: Paris, 2015; p.377. 
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leitor-expectador391. Assim como no documento de processo N.a.f. 23671, f°92392, o desenho 

preparatório de Cézanne exemplifica essas construções: 

 
Figura 75 – Detalhe dos putti em Study for La Tentation of saint Antoine (1873-75); lápis sobre papel – 

12x21cm393 

Os elementos em destaque na composição que serviu como estudo para La Tentation de 

saint Antoine de 1877, os putti, são figuras que se relacionam à do Cupido, o Eros, segundo a 

mitologia grega. Assim como na versão de 1874 da Tentation de Flaubert, denominados 

négrillons, os putti estão presentes em representações artísticas de diversas estéticas, como a 

barroca de Giovanni Andrea Podestà e a romântica de William-Adolphe Bouguereau:  

                                                 
391 As relações interdiscursivas e simbólicas produzidas na mente de Antão podem estar relacionadas ao 

Inconsciente coletivo, atribuído a Jung. Cf. Os arquétipos e o Inconsciente Coletivo, Vol.9/1, p.53. 
392 Ver figura 47. 
393 CHAPPUIS, Adrien The drawings of Cézanne – A Catalogue Raisonné – vol.2 – Plates, New York Graphic 

Society: Greenwich, 1973; estudo 448. 
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Figura 76 – Giovanni Andrea Podestà – Putti in un paesaggio 

(primeira metade do século XVII); óleo sobre tela – 

63x76cm394 

 
Figura 77 – William Adolphe Bouguereau – 

Rêve de printemps (1901); óleo sobre tela – 

190x130cm395 

  

Esses personagens simbolizam o amor e a pureza, mas cujo sentido é estendido para o convite 

ao coito amoroso e ao erotismo que potencializa a figura da rainha de Sabá. A simbologia desses 

elementos é logo adiante demonstrada. 

A linguagem icônica de Cézanne condensa nas formas e nas cores as tentativas de 

sedução da rainha, cuja semântica expande-se após a leitura da obra de Flaubert396. Em carta 

enviada a Émile Zola, Cézanne exibe, em poema de sua autoria, a influência das descrições da 

Tentation flaubertiana em sua tela: 

Satan, bien entendu, doit y jouer un rôle, 

La chose est incroyable, et pourtant ma parole 

Que l’on a toujours crue, est là pour constater 

La vérité du fait que je vais te conter. 

Ecoute bien : C’était minuit, heure à laquelle 

Tout couple dans son lit travaille sans chandelle 

(…) 

Au calme succéda la voix de la tempête. 

Le sifflement des vents que la forêt répète 

Terrifiait mon cœur. L’éclair, avec grand bruit, 

Terrible, sillonnait les voiles de la nuit : 

Vivement éclairés par sa lueur blafarde 

Je voyais les lutins, les gnomes, Dieu m’en garde, 

Qui volaient, ricanant, sur les arbres bruissants. 

Satan les commandait ; je le vis, tous mes sens 

Se glacèrent d’effroi : son ardente prunelle 

Brillait d’un rouge vif ; parfois une étincelle 

S’en détachait, jetant un effrayant reflet ; 

La ronde des démons près circulait… 

                                                 
394 Coleção privada. 
395 Museu de arte de Indianápolis, Indiana, EUA.  
396 Cf. CÉZANNE, Paul. Correspondance. Grasset: Paris, 1978; p.320. 
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Je tombai ; tout mon corps, glacé, presque sans vie, 

Trembla sous le contact d’une main ennemie. 

Une froide sueur inondait tout mon corps, 

Pour me lever et fuir faisant de vains efforts 

Je voyais de Satan la bande diabolique 

Qui s’approchait, dansant sa danse fantastique, 

Les lutins redoutés, les vampires hideux, 

Pour s’approcher de moi se culbutaient entre eux, 

Ils lançaient vers le ciel leurs yeux pleins de menaces 

Rivalisant entre eux à faire des grimaces…397 

 

O conteúdo do texto acima revisita o erotismo descrito por Flaubert, em sua Tentation, 

construindo-se certa paráfrase das alucinações do ermitão, até a indicação do que veio a ocorrer 

com a versão definitiva de sua tela, em 1877. Cézanne reconstrói as sensações trazidas da 

narrativa de Flaubert, traduzindo em seus versos essa espécie de pré-projeto da sua tela. Alguns 

elementos do poema e, por conseguinte, da obra de Flaubert são simbolizados na versão de 

1877: 

 

A cor vermelha, sob a tonalidade escura, alude ao 

noturno, à fêmea e ao secreto, representando o 

mistério da vida. É a cor da alma, da libido e da 

ciência da natureza e secreta398. Quando azulado, 

provoca inquietude, chegando a ser insuportável à 

medida que seu emprego é intensificado399. O 

erotismo se dá pela associação da ideia simbólica da 

tonalidade vermelha empregada por Cézanne, o que 

remete ao ambiente noturno e misterioso. O 

vermelho destaca-se frente às demais cores 

aplicadas sobre a tela.  

Nos versos de Cézanne, essa relação estabelece-se 

pelo trecho “C’était minuit, heure à laquelle/Tout couple dans son lit travaille sans 

chandelle”.  

 

                                                 
397 CÉZANNE, Paul. Correspondance, Grasset: Paris, 1978; pp.73-74 [Carta enviada ao seu amigo Émile Zola, 

em 29 de dezembro de 1859]. 
398 Cf. CHEVALIER, Jean & GHEERBRANT, Alain. Dicionário de Símbolos. José Olympio: Rio de Janeiro, 

2012; p.944 
399 Cf. GOETHE, Johann Wolfang von. Doutrina das cores. Nova Alexandria: São Paulo, 2013; pp.69-70. 

Figura 78 – Representação da cor 

vermelha em La Tentation de saint 

Antoine de Paul Cézanne (1877). 
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 A súplica indica a vida do deserto, onde, ao mesmo 

tempo em que é habitat da vida eremítica interiorizada, é 

um local povoado por demônios, onde Jesus Cristo e o 

próprio Antão foram tentados. O deserto é o local dos 

desejos e das imagens diabólicas exorcizadas400. 

O trecho em que se associa a simbologia com o seu 

produto artístico é: “Je tombai; tout mon corps, glacé, 

presque sans vie,/Trembla sous le contact d’une main 

ennemie./Une froide sueur inondait tout mon corps, 

Pour me lever et fuir faisant de vains efforts”. 

 

 

Os putti, figuras que rementem ao Cupido, indicam o 

convite ao ato sexual. Próximo a eles, identifica-se a 

imagem de um demônio, o qual pode ser um indicativo 

ao pecado carnal. Essas figuras surgiram na pintura de 

Cézanne após a publicação da Tentation de saint Antoine 

de Flaubert401. Outras recorrências de elementos 

clássicos na pintura de Cézanne, assim como os Putti, 

resultam de sua aproximação com as obras de Flaubert e 

de Delacroix, por exemplo, culminando numa 

composição em que tradicional e o contemporâneo se 

encontram402. 

Os elementos que compõem a sua tela, já presentes em 

seu poema e mais tarde, inseridos na versão de 1877, os 

putti (négrillons na Tentation de Flaubert, 1874), 

referem-se ao trecho: “Je voyais les lutins, les gnomes, 

Dieu m’en garde,/ Qui volaient, ricanant, sur les arbres 

bruissants./ Satan les commandait ; je le vis, tous mes sens/Se glacèrent d’effroi: son 

ardente prunelle/Brillait d’un rouge vif ; parfois une étincelle/S’en détachait, jetant un 

                                                 
400 GOETHE, Johann Wolfang von. Doutrina das cores. Nova Alexandria: São Paulo, 2013; p.331. 
401 Cf. GEIST, Sidney. Interpreting Cézanne. Harvard University Press: Massachusetts, 1988; p.113. 
402 Cf. HODGE, Susie. The life and works of Cézanne. Annes Publishing: Londres, 2010, p.107. 

Figura 79 – Representação da 

súplica em La Tentation de 

saint Antoine de Paul Cézanne 

(1877) 

Figura 80 – Representação 

dos putti em La Tentation de 

saint Antoine de Paul 

Cézanne (1877) 
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effrayant reflet;/ La ronde des démons près circulait…(…)/Les lutins redoutés, les 

vampires hideux,/Pour s’approcher de moi se culbutaient entre eux,/Ils lançaient vers 

le ciel leurs yeux pleins de menaces/Rivalisant entre eux à faire des grimaces…”. 

 

A dança é uma expressão corporal plástica e 

dinâmica que sintetiza em seus movimentos um 

programa narrativo visualmente apelativo. Ela é 

capaz de apoderar-se de uma criatura e agitá-la até 

o frenesi403, conforme se estabelece nos textos de 

Flaubert e de Cézanne. Quanto à tonalidade, cabe 

inferir que, em oposição à obscuridade das cores 

empregadas na figura de Antão, os tons de tinta 

mais claros evidenciam, na composição, a 

alucinação e todas suas aflições. A redução do 

número de figuras femininas para apenas um (uma 

única figura dinâmica, dançante diante de si) 

também remete à Tentation de Flaubert, 

publicação de 1874.404 

 

O movimento é simbolizado pelas pinceladas em 

sentidos diversos, o que resulta na dinamicidade 

da imagem405. O poema de Cézanne aponta para a sua produção: “Je voyais de Satan 

la bande diabolique/ Qui s’approchait, dansant sa danse fantastique”. A dança 

mencionada no poema e produzida na pintura já estava presente na Tentation de 

Flaubert, versão de 1856: “Ris donc, bel ermite ! Ris donc ! Je suis très gaie, tu verras 

! Je pince de la lyre, je danse comme une abeille et je sais une foule d’histoires à 

raconter, toutes plus divertissantes les unes que les autres.”406. 

 

                                                 
403 Cf. CHEVALIER, Jean & GHEERBRANT, Alain. Dicionário de Símbolos. José Olympio: Rio de Janeiro, 

2012; p.319. 
404 Cf. AKKAYA, Elif. Le voyage d’une légende : La Tentation de saint Antoine chez Cézanne. In: Synergie 

Turquie, n.º5, 2012, p.126. 
405 Ibid., p.124. 
406 FLAUBERT, Gustave. La première Tentation de saint Antoine (1849-1856). Eugène Fasquelle: Paris,1908; 

p.135. 

Figura 81 – Representação da 

dança em La Tentation de saint 

Antoine de Paul Cézanne (1877) 
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Ao se considerarem as narrativas verbais e não verbais das obras (sabendo-se que ambas 

são perfeitamente legíveis pela plasticidade), o leitor terá diante de si um grande quadro 

formado a partir de referências mitológicas diversas, o que auxilia no enriquecimento da rede 

do processo de criação em que se inscrevem as artes. Nesse sentido, a artes e a literatura passam 

a ter grande importância nas culturas por serem verdadeiras sínteses que transportam aspectos 

culturais no tempo e no espaço, ou seja, a visualização de uma tela ou a leitura de uma obra 

ficcional faz com que o leitor-observador construa o seu arsenal cultural por meio de outras 

referências, o que condiciona às artes também o papel didático. Da mesma forma, as relações 

com o texto de Flaubert, ilustradas acima, contribuem ao direcionamento do trabalho de 

Cézanne. 

 Estabelecida a rede de referências traduzidas segundo as intenções de Cézanne407, as 

imagens vêm à tona, tanto na obra finalizada quanto durante o seu processo (sobretudo quando 

o artista deixa documentados seus passos) permitindo que se embasem as discussões acerca das 

imagens simbólicas. Tendo em vista que as imagens não são apenas as plasticamente visíveis 

no trabalho deixado pelo artista, mas também elementos que permitam a própria construção do 

visível, do inteligível e do reconhecimento de uma simbologia e característica cultural, 

compreende-se que o caráter figurativo designa a forma plástica e arquitetônica408, o que 

permite sublinhar a importância do primeiro aspecto da pintura: a plasticidade, o visível, 

primeiro elemento a ser notado pelos olhos do observador. Porém, colocando os símbolos de 

uma obra de arte num sistema onde as imagens são lidas a partir de um plano superficial 

(plástico) para um profundo (simbólico), pode-se intuir que a percepção acima denota a 

importância dada ao aspecto das formas, o que, a priori, é o grande elemento que se destaca 

nas Tentations, em função dos detalhes das formas e das cores, mesmo no texto literário. O 

segundo plano, o mais profundo, que trata dos aspectos que podem estar eclipsados na obra, e 

que tanto são motes de estudos (o que vai desde imagens escondidas até traços culturais e 

emocionais do artista), pode ser demonstrado, de modo mais claro, nas pinturas de Cézanne, 

cujos aspectos figurativos em sua obra - verbalismos409 – foram apontados por Sidney Geist: 

                                                 
407 Intenções iniciais que se transformam ao longo do processo. 
408 Cf. AUERBACH, Erich. Figura, Minima Trotta: Madri, 1998; p.60. 
409 Embora as observações de Geist direcionem a leitura de Cézanne segundo teorias de construção de imagens 

que são construídas em função de aspectos íntimos do pintor, não se pretende aqui aplicar densamente seus 

apontamentos, senão em casos em que se considerem ilustrativas.   
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Figura 82 – Paul Cézanne – Quatre baigneuses (1888-90); óleo sobre tela – 72x92cm,410 

 

Escultor e crítico, Sidney Geist dedicou-se ao estudo da história da arte e também às pinturas 

de Paul Cézanne, o que resultou na publicação de um estudo analítico sobre o pintor, 

Interpreting Cézanne411. Para Geist, as telas de Cézanne poderiam ser lidas a partir de imagens 

ocultas – “cryptomorphs” – e de trocadilhos – “verbalisms”, ou seja, relação entre imagens e 

palavras. Segundo seus apontamentos, a pintura Quatre baigneuses, por exemplo, teria grande 

relação com a Tentation de Gustave Flaubert, servindo de “homenagem” ao escritor que, 

segundo o crítico, teria inspirado na composição da sua Tentation de saint Antoine, versão 

concluída em 1877. Assim, a tentativa de Geist seria de estabelecer que: 

1.º A tela Quatre baigneuses seria, na verdade, mais uma versão das Tentations412 pintadas por 

Cézanne, pois observa que, o modo como as toalhas das duas figuras (ao centro e à direita da 

tela) são pintadas, alude aos temas da própria Tentation, praticadas já na versão de 1869 (figura 

59). Embora o uso de cores mais escuras, a temática da versão da Tentation de 1869 aproxima-

                                                 
410 Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhagen, Dinamarca. 
411 GEIST, Sidney. Interpreting Cézanne, Harvard University Press: Massachusetts, 1988.  
412 Além das versões de 1869 e de 1877.  



140 
 

 

se daquela observada em Quatre baigneuses413, uma vez que traz ao centro da tela três figuras 

femininas e, somente à esquerda, o santo e a figura tentadora. Têm-se, assim, duas cenas 

distintas, que parecem fundir-se somente na versão de 1877, onde Antão é trazido ao centro do 

cenário junto com o demônio a e grande figura feminina. 

2.º Considerando as referências de Cézanne em relação à Tentation de Gustave Flaubert, Geist 

interpreta a tela Quatre baigneuses como uma “homenagem” ao escritor francês, articulando 

assim a importância do texto literário à pintura de Cézanne: as quatro mulheres, de acordo com 

a disposição espacial na tela, formariam as letras G F l, o que para o crítico, claramente aludiria 

ao nome Gustave Flaubert: 

 

 

  

G F L 

Figura 83 – associação entre o trabalho de Cézanne e de 

Flaubert, proposta por Sidney Geist.  

 

Eis os verbalisms sugeridos no estudo de Geist: palavras que podem ser identificadas por meio 

de uma observação detalhada de cada elemento da composição da tela, ou ainda, por meio da 

leitura segmentada (recortes) da totalidade da obra. Seus apontamentos consideram ainda que 

diversos trabalhos de Cézanne tenham passado pelo mesmo processo, o que indicaria que 

nenhuma pincelada na tela é despretensiosa. 

 As proposições de Geist, embora sejam contestadas por outros críticos, como Richard 

Wollheim e James Elkins414, exercem um papel ilustrativo quanto à proposta da leitura 

profunda, aludida no presente texto. A tentativa de interpretação do texto literário ou pictórico 

pode levar o analista a equívocos, por se tratar de uma leitura que ultrapassa o censo comum; 

                                                 
413 Nota-se que Cézanne optou pelas cores mais equilibradas e claras em detrimento da técnica de cores escuras e 

contrastantes. Um dos grandes diferenciais entre a versão de 1869 e a de 1877 das Tentations se dá exatamente na 

proposta Impressionista das cores. 
414 Quanto às reações ao estudo de Geist, é de grande valia a consulta do artigo de James Elkins acerca da 

metodologia de interpretação imagética por meio da psicanálise: 

<http://www.academyanalyticarts.org/elkins.htm> (acesso em 18/07/2014 às 19h36). 
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todavia, as discussões dos processos artísticos que condicionam trabalhos ao patamar da arte 

proporcionam o enriquecimento e valorização do próprio objeto de estudo. Mais do que a beleza 

das formas, das cores e do estilo, o entendimento de toda a atmosfera semântica que estrutura 

o objeto artístico o eleva a patamares próximos – senão além – daqueles almejados por seu 

produtor. 

Assim como a construção do erótico adveio da repetição imagética, a obra de Cézanne 

traz na sua concepção um conhecimento intercultural considerável, resultante na simbolização 

reconhecida na sua Tentation. Diante disso, dissertar-se-á, a seguir, sobre a presença desse 

conhecimento cultural nas alucinações do ermitão. 

 

 

3.3.3 – Delírios revisitados 

As Tentations produzidas por Cézanne permitem que haja a apreciação mais íntima da 

articulação entre sedução e loucura, diferentemente do que é notado nas versões propostas pelos 

artistas renascentistas. As inúmeras representações das imagens demoníacas passam por 

monstruosidades cujas formas híbridas retomam a de animais de diversas espécies, como 

mamíferos, peixes e aves, constituindo o imaginário alucinatório acerca das criaturas oriundas 

dos umbrais dos subterrâneos, referidos pelas religiões cristãs. 

 
Figura 84 – Grünewald – Retable d’Issenhiem, 

(1515); óleo sobre tela – 265x141cm [detalhe].
415 

 
Figura 85 – Maître de l'Armoire de sacristie de 

Kaufbeuren – Les tributations de saint Antoine, 

(~1516); óleo sobre painel – 122,5x91,5cm.
416 

                                                 
415 Museu do Unterlinden, Colmar, França. 
416 Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelas, Bélgica. 
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As duas representações do sofrimento do santo exploram a aparição de demônios e criaturas 

aladas, mescla entre pássaros e símios. Ainda que o erotismo não seja presente nos detalhes, o 

grotesco, já presente antes mesmo da baixa idade média417, mostra-se característico dessas obras 

renascentistas. Os pecados em formas de monstros também compõem uma das representações 

mais difundidas das projeções de Antão: o grande painel de Hyeronymus Bosch ilustra uma 

sequência narrativa intensificada pela quantidade de actantes, num ambiente tomado por 

pecados da humanidade. 

 
Figura 86 – Bosch – Tríptico da Tentação de santo Antão (1515); óleo sobre painel – 131x228cm.

418 

 

As angústias encarnadas refletem o desconforto trazido pelas imagens distorcidas, num cenário 

repleto de “transições dos corpos humanos para formas de animais”419 e de animais em formas 

de plantas. A configuração do grotesco no cenário da tela de Bosch ilustra um sofrimento 

coletivo, representado pelas três camadas da sociedade da baixa idade média (clero, realeza e 

povo). A democratização do pecado justapõe homens e mulheres num ambiente desolador, 

conferindo ao santo um tom visionário, pois ele pode ver e viver o sentido do pecado coletivo. 

Diante dessa possibilidade de construção didática das imagens, Cézanne opta por expor as 

                                                 
417 As imagens grotescas eram características por monstruosidades vistas nas obras de Dante, Giotto e de Ovídio, 

assim como nos usos carnavalescos, nas representações do diabo, nas tentações de Santo Antão e em outros 

“sonhos de pintores” (Cf. . KAYSER, Wolfgang. O Grotesco: configuração na pintura e na literatura. 

Perspectiva: São Paulo, 2013; p.24). 
418 Museu Nacional de Arte Antiga, Lisboa, Portugal. 
419 KAYSER, Wolfgang. O Grotesco: configuração na pintura e na literatura. Perspectiva: São Paulo, 2013; 

p.20. 
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tentações do ermitão de uma maneira subjetiva, centrada apenas em si420, como se fosse apenas 

um detalhe ou passagem de uma sequência narrativa maior. A dualidade entre o sujeito e seus 

desejos, em constante luta com sua fé e promessa de pureza, impulsionam a aparição das 

imagens luxuriosas, intermediada, na versão de 1877, pelo Diabo. A retomada dessa figura em 

sua Tentation reflete as associações estabelecidas entre loucura e entidades diabólicas no 

discurso da loucura, representando um sentido doutrinário; pensar o pecado é pensar no 

demônio: 

A associação ou identificação da loucura à possessão diabólica, que marca a 

concepção medieval da psicopatologia, não é uma artificiosa justificação 

religiosa, dessa época, para a repressão às heresias ou um recurso ad hoc para 

impor a ortodoxia teológica ou moral. Embora tenha servido a esses fins, essa 

forma de pensar tem raízes remotas na própria formação doutrinária do 

cristianismo.421 

 

As imagens invocadas em sua obra remetem ao que foi declarado com o santo de Flaubert: a 

abstinência provoca o surgimento das visões, o que é potencializado pelas constantes negações. 

O santo de Cézanne, na versão de 1877, também exerce o mesmo gesto. Tenta afastar dos seus 

olhos o que nasce do seu subconsciente. 

 
Figura 87 – Destaque do ermitão e da rainha de Sabá em Paul Cézanne – La Tentation de saint Antoine 

(1877). 

                                                 
420 O painel de Bosch não tem como personagem principal a figura de Antão, mas sim o mote das suas tentações. 

Os pecados figurados pelas diversas imagens são evidenciados em detrimento do santo, o que é desfeito nas telas 

de Cézanne. A versão de 1877 centraliza a figura do ermitão, conferindo-lhe a mesma importância dada por 

Flaubert, em seu texto literário. 
421 PESSOTTI, Isaias. Os nomes da loucura. Editora 34: São Paulo, 1999; p.83. 
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A doutrina cristã, pode-se dizer, é uma das responsáveis pela demonização das entidades vista 

por Antão. A rainha de Sabá, na representação de 1877, é rodeada por figuras mitológicas que 

remetem ao cupido, elementos da mitologia greco-latina, o que confere às projeções o 

conhecimento das proposições sexuais encontradas nas artes ocidentais422. Isso faz com que a 

natureza das imagens alucinatórias dependa da razão, da cultura, do conhecimento do sujeito, 

o que particulariza as visões do ermitão como erudita. O erotismo da cultura clássica visita sua 

obra, sugerindo que Antão passe a desejar que essas referências, mesmo que de modo 

inconsciente, concretizem-se, pondo-o em conjunção com sua satisfação. 

A presença dessas figuras potencializa o pecado no cenário pintado por Cézanne, 

considerando que eles, além de servirem de adorno à rainha de Sabá, é acompanhado de uma 

figura demoníaca, posicionada atrás da tentatrice. 

 
Figura 88 – Destaque da figura demoníaca em Paul Cézanne – La Tentation de saint Antoine (1877). 

 

A consolidação da demonização das entidades pagãs é explicada por Pessotti423: 

[...] essa mitologia evolui em duas direções, conforme se consolida o poder do 

cristianismo: de um lado todas as divindades “pagãs” passam a ser demônios 

                                                 
422 Como já discutido, a presença dos putti, representantes do convite ao ato amoroso. 
423 PESSOTTI, Isaias. Os nomes da loucura. Editora 34: São Paulo, 1999. 
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e, desse modo, cultuá-las é adorar o demônio, cabendo ao cristão, em situação 

extrema, optar pelo martírio a fim de não se entregar à danação eterna [...].424 
 

Assim como fez Jesus Cristo, ao virar mártir diante das tentações, Antão é representado, 

retomando o modelo do suplício, do homem que tem diante de si a luta entre o bem (sua fé) e 

o mal (as visões): 

No nosso coração o espírito do bem luta com o do mal, como se houvesse duas 

almas, uma angélica, outra demoníaca. Mas com a ajuda de Deus e com a 

confiança em Cristo, que nos envia o anjo do arrependimento, o espírito mau 

não triunfa sobre seu rival.425 

O pecado, o mal que habita no coração humano, seria para Antão a concretização do erótico, a 

sua cópula com uma mulher coberta de adornos. Mas, considerando sua mente como doentia, 

aquilo que lhe provoca o desejo pelo pecado – o “demônio, criatura pervertida que interfere na 

vida humana como espírito maligno e tentador” – seria a personificação da sua psique, das suas 

pulsões sexuais que, de tão latentes, o impedem de fazer a distinção “entre sentido e verdade”426. 

Enquanto representação pictórica, Cézanne condensou em sua tela a sedução como mote 

disparador às imagens perversas ao seu ermitão, condensadas a partir das repetições temáticas. 

O próprio demônio, que tenta lhe abrir os olhos à figura feminina, coloca-se como uma ameaça 

à profissão de fé do ermitão. Obscuro, indefinido, o demônio serve como elo entre Antão e a 

tentatrice, ou mesmo como uma extensão sua. Assim como Hilarião no texto de Flaubert, ele 

surge como quem apresenta ao ermitão suas verdadeiras vontades, quem lhe assegura a 

condição humana: a imperfeição, questão revista em grande parte das representações do mito 

do santo. 

 

 

3.3.4 – Distorções e ambiguidades 

A subseção anterior tratou da repetição temática e visual na produção de Cézanne, o que 

conferiu ao seu trabalho o estabelecimento de uma rede de alucinações regradas pelo erotismo 

e pelo grotesco. O pecado trazido pelos diversos discursos sintetiza em sua obra o enredo de 

um personagem cuja psique constrói um cenário rico em informações, contado pelas pinceladas 

pós-impressionistas de Cézanne. O ambiente sombrio construído em torno do santo pode ter 

                                                 
424 PESSOTTI, Isaias. Os nomes da loucura. Editora 34: São Paulo, 1999; p.83. 
425 Pessotti alude nessa passagem, ao texto anônimo, conhecido como Pastor de Erma, de 140 d.C. (Ibid., p.84.). 
426 PRADO Jr., Bento. Erro, ilusão, loucura: ensaios. Editora 34: São Paulo, 2004; p.24. 
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como participação fundamental o estranhamento resultante das deformações das figuras, o que 

causaria certa repulsão por parte de alguns críticos de arte, mesmo quando o seu estilo já havia 

sido consolidado427.  

A primeira versão da Tentation (figura 59) ilustra não somente via cores, como já 

comentado, mas por meio da expressão das personagens essa deformação que mais tarde gerou 

discussões acerca das intenções de Cézanne, como será visto em breve. A segunda versão 

(figura 34) explora de modo mais acintoso as formas femininas, mesmo com as deformações. 

Cézanne alegava a necessidade de se estabelecer um caráter inumado à pintura, de modo que 

os rostos fossem pintados senão como objetos428, o que vai ao encontro da sua proposta de 

geometrização das formas. 

 
Figura 89 – Destaque da deformação dos rostos em Paul Cézanne – La Tentation de saint Antoine 

(1869) 

 

 
Figura 90 – Destaque da deformação dos rostos em Paul Cézanne – La Tentation de saint Antoine 

(1877)  

                                                 
427 Merleau-Ponty cita um comentário de um dos contemporâneos de Cézanne: “Pintura de limpador de fossas 

embriagado.” (MERLEAU-PONTY, Maurice. O olho e o espírito. Cosacnaify: São Paulo, 2004; p.126). 

Pensamentos com esse podem ter sido motivados graças às dúvidas que o próprio Cézanne expressava, no final da 

sua vida: “Ao envelhecer, ele se perguntava se a novidade de sua pintura não vinha de um distúrbio dos olhos, se 

toa a sua vida não se apoiara sobre um acidente de seu corpo”. (Ibid., p.125). 
428 Cf. Ibid., p.127. 
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Observam-se nas figuras 69 e 70 a mesma redução do rosto humano ao objeto, trabalhos que 

remetem ao seu estilo reconhecido antes de sua maturidade artística: 

Seus primeiros quadros, até cerca de 1870, são sonhos pintados, um Rapto, 

um Assassinato. Provêm dos sentimentos e querem antes de tudo provocar 

sentimentos. São pintados quase sempre em grandes pinceladas e apresentam 

antes a fisionomia moral dos gestos que o seu próprio aspecto visível.429 
 

As telas abaixo exploram a fase em que a o rapto, a estupro, a fantasia e o erotismo se 

mostravam de modo mais vigoroso na produção de Cézanne, o que vem a sintetizar as 

afirmações de Merleau-Ponty: 

 

 
Figura 91 – Paul Cézanne – L’Enlèvement (1867); 

óleo sobre tela – 90,5x117cm430 

 
Figura 92 – Paul Cézanne – Le meurtre (1870); 

óleo sobre tela – 65x80cm431 
 

A predileção pelos gestos na pintura faz com que a obra definitiva, a exposta ao público, 

aproxime-se dos seus esboços. A tela Le meurtre (figura 79) assemelha-se com o seu desenho 

preparatório no que tange à expressividade da violência e à deformação: 

 

                                                 
429 MERLEAU-PONTY, Maurice. O olho e o espírito. Cosacnaify: São Paulo, 2004; p.128 (grifo nosso). 
430 Museu Fitzwilliam, Cambridge, Inglaterra. 
431 Galeria Walker Art, Liverpool, Inglaterra. 
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Figura 93 – Paul Cézanne – Scene of violence (1869); caneta bico de pena sobre papel branco – 

14,1x18,2cm432 
 

A estrutura simbólica das telas de Cézanne, assim como em suas Tentations, perpassa também 

pelo o que considera vital em seu trabalho: o emprego das cores em detrimento ao das linhas. 

A sua pintura requer a compreensão do efeito que as cores trazem ao artista, e no caso dos 

pintores que representavam a natureza, a observação delas dependia da luz, dos contrastes, do 

chiaroscuro433. Em uma correspondência a Émile Bernard, Cézanne dizia: “Dessinez ; mais 

c’est le reflet qui est enveloppant, la lumière, par le reflet général, c’est l’enveloppe.”434. São 

as cores que trazem a interpretação das formas, e não o inverso. Abdicando-se do uso dos 

contornos, o espaço e as extremidades das figuras passam a ser delimitadas pelo uso das cores 

e seus diversos matizes, o que cria a proposta de aproximação subjetiva entre o olho e o objeto: 

são os efeitos que o colorido traz ao observador que devem servir como regimento da 

composição, e não as dimensões, a geometria, nem mesmo os contornos: 

les sensations colorantes qui donnent la lumière sont chez moi cause 

d’abstractions qui ne me permettent pas de couvrir ma toile, ni de poursuivre 

la délimitation des objets quand les points de contact sont tenus, délicats ; d’où 

il ressort que mon image ou tableau est incomplète. D’un autre côté les plans 

tombent les uns sur les autres, d’où est sorti le néo-impressionnisme qui 

circonscrit les contours d’un trait noir, défaut qu’il faut combattre à toute 

force. Or la nature consultée nous donne les moyens d’atteindre ce but.435 
 

                                                 
432 CHAPPUIS, Adrien. The drawing of Cézanne – vol.2 – Plates. New York Graphic Society: Greenwich, 

1973; estudo 254. 
433 Do italiano, “claro-escuro” ou “luz e sombra”.  
434 CÉZANNE, Paul. Correspondance. Grasset: Paris, 2015; p.393 [carta enviada a Émilie Bernard em 1905]. 
435 Ibid., p.394 [carta enviada a Émile Bernard em 23 de outubro de 1905]. John Rewald (Ibid., p.394) aponta para 

um equívoco de Cézanne quanto o uso do contorno relativo ao neoimpressionismo: “En réalité la tendance à 

contourner des surfaces de couleurs unis de traits noirs n’avait rien à faire avec le néo-impressionnisme [...] (il) 

avait été pratiquée d’abord par Bernard lui-même lorsque, en collaboration avec Anquetin, il élabora le 

‘cloisonisme’ qui exerça une certaine influence sur Gauguin.”.  



149 
 

 

Assim como o desprezo ao contorno, o trabalho preparatório de Cézanne caracterizava-se pela 

possibilidade de esboçar as figuras de suas composições isoladamente436, preterindo o conjunto 

do cenário. Disso resultava o afastamento à perspectiva amplamente empregada na pintura 

acadêmica, o que auxiliou no surgimento das deformações. Com isso, muitos comentadores da 

arte de Cézanne afirmavam que seu trabalho se aproximava de uma arte primitiva (naïveté) ou 

mesmo de equívocos437; no entanto, análises mais recentes consideram como deformação o 

modo como os desenhos e pinturas de Cézanne eram vistos: 

Au terme de déformation s’attache un sens péjoratif qui l’oppose à l’idée d’un 

dessin correct, non déformé, seul capable d’être vraiment beau et satisfaisant. 

L’erreur consiste à croire que ce dessin existe à titre absolu, qu’il sera toujours 

et nécessairement plus vrai que n’importe quel autre, tandis qu’en vérité nous 

sommes en présence du dessin traditionnel du XIXe siècle auquel nos yeux 

sont habitués, et du dessin un peu différent de Cézanne qui paraîtra tout aussi 

brait et satisfaisant, sinon plus, à tous les yeux qui auront appris à le voir tel 

qu’il est. Les adversaires de Cézanne n’ont pu regarder son dessin sans le 

comparer mentalement au dessin académique qui leur était familier. Le dessin 

de Cézanne leur apparaissait forcément incorrect, donc moins beau, moins 

vrai. La hantise du style académique les a empêchés de regarder les œuvres de 

Cézanne comme il faut les regarder pour y découvrir la nature, est ils n’y 

découvrirent que de la gaucherie.438 

 

O seu trabalho Intérieur avec deux femmes et un enfant (figura 94), ainda que produzida sob 

influência da pintura acadêmica e romântica439 (sugerido pelas cores), fez parte do “círculo de 

críticas” ao pintor, devido ao emprego da perspectiva estranha aos seus contemporâneos: 

                                                 
436 Quanto a essa particularidade, Shiff indica a relação entre conjunto da composição e seus elementos 

constituintes: “Cézanne paints in terms of parts rather than wholes. He moves from part to part on his canvases, 

unifying the whole only by means of uniformity of his coloristic illumination, his ‘atmosphere’.”. SHIFF, Richard. 

Cézanne and the end of Impressionism: a study of the theory, technique, and critical evaluation of modern art. 

University of Chicago Press: Chicago, 1984; p.154. 
437 A questão acerca do primitivismo e refinamento da arte de Cézanne foi mote de discussão nos últimos anos de 

sua vida. André Mallerio publicou em Le Mouvement idéaliste en peinture, dizendo que “Chez Cézanne il y a 

quelque chose de naïf et d'affiné tout ensemble, il présente la nature d'après une vision à lui propre, où la 

juxtaposition des teintes, un certain agencement des lignes font de sa peinture si franche comme une synthèse des 

couleurs et des formes en leur beauté intrinsèque. On dirait qu'à chaque objet il a voulu restituer intact, dans sa 

force primitive non aveulie par des pratiques d'art, son éclat vrai et essentiel. Ainsi ces paysages, ces figures, 

surtout ces fruits sur du linge, si facilement reconnaissables et qui ont ému maint artiste, l'incitant même parfois 

jusqu'à l'imitation, presque textuelle...”. MALLERIO, André. Le Mouvement idéaliste en peinture. Harvard 

University Press Cambridge: Massachusetts London, 1896; p.26. 
438 CHAPPUIS, Adrien. Dessins de Paul Cézanne. Éditions Chroniques du jour, 1938 apud CHAPPUIS, Adrien. 

The drawings of Paul Cézanne. A Catalogue Raisonné – Vol I. New York Graphic Society Ltda: Greenwich, 

1973 ; p.36. 
439 CHAPPUIS, Adrien. The drawings of Paul Cézanne. A Catalogue Raisonné – Vol I. New York Graphic 

Society Ltda: Greenwich, 1973; p.40. 
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Figura 94 – Paul Cézanne – Intérieur avec deux femmes et un enfant (1860); óleo sobre tela – 

91,1x172cm440 
 

Uma breve observação da tela leva à sugestão de existe ali um “sistema de isolamento”441, onde 

as três figuras estão alocadas de modo independente: Elas não seguem a mesma linha do 

horizonte e o mesmo ponto de fuga da tela (figura 9), resultando na desproporção entre cada 

personagem. Essa deformação da perspectiva – o que mais tarde foi revisitada pelo Cubismo –  

poderia qualificar a pintura não como uma composição, mas como um agrupamento de 

imagens.  

 A caracterização dos trabalhos mais recentes de Cézanne, a partir da década de 1870, 

permite a distinção entre as pinceladas e a busca pela luz sobre os objetos. A essa altura, a sua 

consciência artística o fazia denominar-se impressionista, como indica em sua correspondência:  

                                                 
440 Museu de Belas Artes Pouchkine, Moscou, Rússia. 
441 SCHLEGEL, August Wilhelm. Doutrina da Arte – Cursos sobre Literatura bela e Arte. Edusp: São Paulo, 

2014; p.158. 
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Figura 95 – Paul Cézanne – Manuscrito da carta 

enviada a Marius Roux, em meados de 1878.442 

 

Mon cher compatriote, 

Quoique nos relations amicales n’aient 

pas été très suivies, en ce sens que je n’ai 

pas souvent frappé à ton huis hospitalier, 

je n’hésite pas cependant aujourd’hui à 

m’adresser à toi. – J’espère que tu voudras 

bien disjoindre ma petite personnalité de 

peintre impressionniste de l’homme et que 

tu voudras ne te ressouvenir que du 

camarade […].443 

 

A sua progressão artística o levou a uma das grandes mudanças conferidas nas versões de 1869 

de 1877 da Tentation. Na versão definitiva, nota-se maior variedade de cores e nas direções das 

pinceladas, assim como o maior emprego do azul, resultando em um efeito de iluminação 

superior àquela da primeira versão. Outro elemento explícito é a reorganização pictural que 

indica uma potencialização da carga sensorial. A tela de 1869 assemelha-se a uma colagem de 

uma de suas banhistas, considerando-se tanto a figura feminina que está diante de si, quanto as 

demais figuras posicionadas no primeiro plano da tela. Já a tela findada em 1877, mostra não 

apenas a Antão, mas ao observador, o máximo da erotização feminina, expondo com requinte 

de sadismo o que o santo tenta evitar enxergar: agora, o observador da pintura tem a visão 

frontal daquela imagem que apenas o santo tinha na versão precedente. Desfaz-se a 

                                                 
442 CHAPPUIS, Adrien. The drawings of Paul Cézanne. A Catalogue Raisonné – Vol II – Plates. New York 

Graphic Society Ltda: Greenwich, 1973; estudo 378. Nessa imagem, verificam-se rascunhos para a série 

Banhistas. 
443 CÉZANNE, Paul. Correspondance. Grasset: Paris, 2015; pp.225-226. 



152 
 

 

individualização romântica do ermitão de 1869; Cézanne promove ao público a imagem da 

sedução, da femme fatale, enxergada por seu ermitão. Mesmo com essa evolução, as 

deformações permanecem na versão definitiva; no entanto, certos detalhes dos traços tornaram-

se menos evidentes (a diferença dos detalhes das faces do ermitão da primeira para a segunda 

versão evidencia até que ponto Cézanne buscou a significação pelos gestos).  

Paradoxalmente, a aparente falta de clareza nas formas e as deformações da imagem 

denotam a verdadeira nitidez da pintura, conforme a proposta do pós-impressionismo: tende-se 

a não representar, mas a se expressar o referencial444. A projeção do erótico no trabalho de 

Cézanne evidencia-se segundo o sentido da pintura moderna, de modo velado, misterioso e 

indireto. Ler o moderno com olhos habituados ao clássico pode resultar em um equívoco de 

interpretação, posto que o mais importante é a maneira como o artista interpreta a natureza. As 

distorções em Cézanne são registros da estilística de sua arte, de como ele traduz a sinceridade 

do referencial: o seu modus operandi representa a natureza não como ela se mostrava, mas 

como era percebida445 por seus olhos. Na projeção das telas, as deformações perdem destaque 

quando trabalhadas de modo a constituir a visão completa do quadro; assim, a função de reduzir 

as formas detalhadas a expressões, a gestos, passa a ser significativa por constituir uma unidade 

semântica:  

o gênio de Cézanne é fazer com que as deformações perspectivas, pelo arranjo 

do conjunto do quadro, deixem de ser visíveis por elas mesmas quando ele é 

olhado globalmente, e contribuam apenas, como o fazem na visão natural, para 

dar a impressão de uma ordem nascente, de um objeto em via de aparecer, em 

via de aglomerar-se sob os nossos olhos. Da mesma forma, o contorno dos 

objetos, concebido como uma linha que os delimita, não pertence ao mundo 

visível, mas à geometria.446 
 

Nas Tentations, essa unidade é expressada pelo erotismo. Ainda com as diversas deformações, 

o significado mantém-se ao observador e pode ser estendido aos actantes da tela. As alucinações 

são subjetivas, suas formas e cores dependem da transformação da psique do ermitão. Ele não 

vê diante de si um conjunto de linhas, mas imagens que lhe trazem o pecado. Olhar para uma 

tela, um símbolo, não é ter o objeto real diante de si, mas a relação entre o seu significado e 

significante. As deformações “pedem” que o observador se aproxime das pinturas, de modo 

que o colorido, as pinceladas, façam-se interpretados: “O objeto olhado de tão perto se colore 

da cor daquele que, ao olhá-lo, sabe desejá-lo”447 e, na rainha de Sabá de Cézanne, o desejo 

                                                 
444 Cf. TAINE, Hyppolite. De l’intelligence. Librarie Hachette: Paris, 1870; p.198. 
445 Cf. Ibid., p.63. 
446 MERLEAU-PONTY, Maurice. O olho e o espírito. Cosacnaify: São Paulo, 2004; p.132. 
447 DIDI-HUBERMAN, Georges. A pintura Encarnada. Escuta: São Paulo, 2012; p.97. 
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vem justamente da aproximação do olhar sobre ela. As deformações servem de convite para a 

sua leitura mais íntima, não permitindo questionamentos, senão a sua contemplação. Ela é, 

como sugere Didi-Huberman, a “mulher-fulgor”: 

‘mulher incomparável’, que está sujeita ao olhar no espaço da mais extrema 

proximidade. Ela se dá àquele para quem olhar é olhar para os debaixos, até o 

fundo, mesmo que para ver tão somente um pedaço. Estrutura de alienação. É 

uma mulher sem escala, é uma mulher-fulgor.448 
 

O nascimento dessa “estrutura da alienação” se dá pelo desejo pulsante do sujeito pela mulher, 

pelo erotismo que ela sugere. A mulher-fulgor é aquela desejada pelo ermitão, cujo brilho do 

fulgor faz atingir a relação do sujeito consigo mesmo449.  Ela lhe mostra aquilo a ser evitado: o 

pecado, sua condição de existência profana – seu isolamento não o privou da possiblidade de 

transgressão da fé. Essa mulher leva à vida de Antão a impureza e a culpa, condições rejeitadas 

pelo cristianismo450; disso advém o fracasso do ideal da vida sagrada. É ela, a rainha de Sabá, 

que faz surgir e manter a tensão imagética, fetiche conflituoso entre sua fé e o pecado. 

 Diante dos efeitos trazidos pelas deformações, o olhar ganha papel importante na 

construção da estética de Cézanne. Embora sua produção não expresse as convenções 

acadêmicas, “sua pintura não nega a ciência e não nega a tradição”451, tendo, ainda que em sua 

temática, uma manutenção conservadora452, por exemplo, da representação erótica. Seu modo 

de operar o subjetivismo, em especial na sua fase mais madura, a partir de meados da década 

de 1870, não considera mais imagens trazidas unicamente de seus sentimentos, mas do seu 

aprendizado conquistado pelo olhar: 

Em Paris, Cézanne ia diariamente ao Louvre. Ele pensava que se aprende a 

pintar, que o estudo geométrico dos planos e das formas é necessário. 

Informava-se sobre a estrutura geológica das paisagens. Essas relações 

abstratas deviam intervir no ato do pintor, mas reguladas a partir do mundo 

visível.453 
 

Se a proposta do pintor era a de concretizar o mundo a partir da subjetivação de suas 

pinceladas, pela harmonização das cores454, mostrando as diversas facetas de um único objeto 

                                                 
448 Ibid., pp.97-98. 
449 Cf. Ibid., p.98. 
450 Cf. BATAILLE, Georges. L’Érotisme. L’Érotisme. Les Éditions de minuit: Lonrai, 2011; p.128.  
451 MERLEAU-PONTY, Maurice. O olho e o espírito. Cosacnaify: São Paulo, 2004; p.136. 
452 Cf. ADORNO, Theodor W. Teoria Estética. Arte & Comunicação: Lisboa, 2013; p.353. 
453 MERLEAU-PONTY, Maurice. O olho e o espírito. Cosacnaify: São Paulo, 2004; p.136 (grifo nosso). 

Cézanne esclarece em correspondência a importância do aprendizado: “Le Louvre est un bon livre à consulter, 

mais ce ne doit être encore qu’un intermédiaire. L’étude réelle et prodigieuse à entreprendre, c’est la diversité du 

tableau de la nature.” CÉZANNE, Paul. Correspondance. Grasset: Paris, 2015; p.378 (carta envia a Émile 

Bernard em 12 de maio de 1904).   
454 MERLEAU-PONTY, Maurice. O olho e o espírito. Cosacnaify: São Paulo, 2004; p.134.  
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referente455, suas telas mostram-se coerentes com os ideais que inaugurariam a modernidade 

nas artes visuais. Com o objeto representado sendo aquele construído pela visão de artista-

observador, o subjetivismo encarnado em suas telas, constatado nas diversas versões da 

montanha Sainte-Victoire456, aproximam suas imagens de certa simbologia das formas, já que 

o pintor abre mão da clareza e da imitação plena do objeto pintado em função das diversas 

facetas oferecidas pelo o que é representado457. Suas naturezas mortas podem ser, nesse sentido, 

consideradas como a máxima de sua proposta simbólica, concentrando nas formas de pequenos 

objetos – maçãs, peras e outros arranjos458 – a força da erotização, mimetizada também nas 

inúmeras séries das Baigneuses. Com isso, a representação do mundo idealizado por seu 

subjetivismo categorizou Cézanne como um artista pós-impressionista459, estilo que “employed 

simplified technical means to express an ‘idealized’ image of their own experience – personal, 

subjective, but also potentially universal – an experience marked by its originality.”460. 

Outra leitura que as distorções trazem às suas telas, o que é visto em sua primeira 

Tentation (figura 59), se dá pelo ambíguo, ou seja, figuras femininas com aspectos de 

masculinas. Uma das leituras propostas para o surgimento de figuras ambíguas se dá pelo 

entendimento da sua timidez, aversão ao contato com os amigos e à misoginia: 

                                                 
455 Antoine Quatremère de Quincy considera que na pintura, como na poesia, o artista pode modificar seu objeto 

representado, conferindo-lhe aspectos regidos pelo seu próprio gênio: “à l’aide de de ses conceptions 

métaphoriques, et de figure du langage poétique [l’artiste] augmente en idée l’énergie d’un personnage, par les 

actions qu’elle lui fait faire, rebousse la valeur de ses sentiments dans l’expression qu’elle leur donne, ennoblit 

ses penses par un choix de paroles et de discours ; l’autre opère sur le même personnage des changements de 

forme, de pshyonomie, de proportion, qui, dans son langage, deviennent les équivalents des métaphores du poète.”. 

QUINCY, Antoine Quatremère de. Essai sur la nature, le but et les moyens de l’imitation dans les beaux-arts. 

Treuttel et Würtz: Paris, 1823, p.350. 
456 Um dos momentos de ruptura entre a arte acadêmica e a moderna passou pelas telas de Cézanne, segundo seu 

modo de observar e transmitir às suas telas a natureza. Para o pintor, a apreciação do referencial é conquistada a 

partir do momento em que o observador consegue registrar todas as formas e cores do objeto, seja pela 

contemplação subjetiva da natureza, seja pelos efeitos luminosos.   
457 Jules Antoine Castagnary afirmava que “They are impressionists in the sense that they render not the landscape, 

but the sensation produced by the landscape.”, fato que acaba denotando os traços da pintura que viria a ser 

transformada por Cézanne. CASTAGNARY, Jules. L’Exposition du boulevard des Capucines : Les 

Impressionnistes. Le Siècle: Paris, 1974, p.265. 
458 Não é raro relacionar essas formas ao lascivo, em Cézanne. Ao menos duas de suas telas, Une moderne Olympia 

(1867-70) e Nature morte au Cupidon de plâtre (1895), concentram na maçã o desejo, como sugere Meyer 

Schapiro (Style, artiste et societé. Gallimard: Paris, 1990), indicando ainda a ideia de que tanto a maçã, quanto o 

cupido, na sociedade ocidental, simbolizam a consumação do amor, do pecado.  
459 Muitos críticos consideraram as telas de Cézanne como resultado de erros de desenho ou acaso do pintor, pois 

distorções e desvios das convenções geométricas eram visíveis em seu trabalho. Todavia, Roger Fry, pintor, crítico 

de arte e observador do trabalho de Cézanne, notou a existência de certo padrão nesses desvios normativos, o que 

favoreceu o surgimento de discussões acerca de algo novo, distinto do impressionismo. Fry passou a investigar, 

assim, “Cézanne’s research for form, or, to be exact, for ‘deformation’.”, como atesta Richard Shiff (Cézanne and 

the end of Impressionism: a study of the theory, technique, and critical evaluation of modern art. University of 

Chicago Press: Chicago,1984; p.186). 
460 SHIFF, Richard. Cézanne and the end of Impressionism: a study of the theory, technique, and critical 

evaluation of modern art. University of Chicago Press: Chicago, 1984; p.198. 
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(Cézanne) torna-se casa vez mais tímido, desconfiado e suscetível. Às vezes 

vai a Paris, mas, quando encontra os amigos, faz de longe um sinal para não 

ser abordado [...]. Outrora, uma criança de Aix o machucara ao passar perto 

dele; desde então, não podia mais suportar um contato. Num dia da velhice, 

tendo tropeçado, Émile Bernard o amparou com a mão. Cézanne ficou furioso. 

Andando a passos largos pelo ateliê, gritava que não deixaria que o 

“fisgassem”. É ainda para não ser “fisgado” que ele afasta do ateliê as 

mulheres que poderiam ter-lhe servido de modelo, da sua vida os padres que 

chamava de “pegajosos”, de seu espírito as teorias de Émile Bernard quando 

se faziam demasiado insistentes.461 
 

A sua repulsa aumentou com o seu envelhecimento, com seu medo de viver e de morrer, o que 

o fez aproximar-se da religião462. Associar a sua fobia463 para com as mulheres e as deformações 

pode, de certa forma, ser traduzida na representação do corpo feminino expressando na figura 

masculina, como afirma Bernard Dorival464, em formas geométricas duras e retilíneas: 

Et plus que sa misogynie, son indifférence pour ces formes moins précises, 

moins définies, moins structurales que celles d’autre sexe, – moins propres par 

conséquent à inspirer au peintre des constructions solides, des fortes 

architectures.465 
 

Marcel Girard466 escolhe um caminho intimista de Cézanne ao tecer seus comentários acerca 

das imagens ambíguas, em especial quanto à sua La Tentation de saint Antoine de 1869: 

deixando de lado a figura posicionada à esquerda, onde Antão é tentado por uma mulher (figura 

59), Girard concentra-se nas três mulheres centralizadas nessa primeira versão de Cézanne. 

Apenas uma das mulheres é caracterizada por traços femininos – justamente aquela que está 

agachada e de costas para o observador. As demais mostram claramente traços masculinizados 

em suas feições e corpos, sendo constituídos por traços angulados467. Girard ainda sugere que 

o rosto masculino seria do grande amigo de Cézanne, Zola. 

                                                 
461 MERLEAU-PONTY, Maurice. O olho e o espírito. Cosacnaify: São Paulo, 2004; p.127 (grifo nosso). 
462 Ibid., p.126. 
463 Relata-se que Cézanne nunca teve diante de si uma modelo-vivo feminina, devido ao seu desconforto com as 

mulheres. Chappuis (The drawings of Paul Cézanne. A Catalogue Raisonné – Vol I. New York Graphic Society 

Ltda: Greenwich, 1973) e Dorival (Cézanne. Pierre Tisné: Paris, 1948) indicam, em seus estudos acerca do pintor, 

essa particularidade. Ainda se sugere que muitas das figuras femininas terem formas masculinas resultam dessa 

falta de referência no processo da produção das telas. Alguns dos diversos trabalhos de Cézanne que se enquadram 

nessas características são Baigneuses devant la tente (1883-85), Cinq baigneuses (1885-87) e La Tentation de saint 

Antoine (1869).  
464 DORIVAL, Bernard. Cézanne. Pierre Tisné: Paris, 1948. 
465 Ibid., p.84 
466 GIRARD, Marcel. Les « baignades » d'Emile Zola. In : Cahiers de l'Association internationale des études 

françaises, vol. 24, nº1,1972, p.101.  
467 GIRARD, Marcel. Les « baignades » d'Emile Zola. In : Cahiers de l'Association internationale des études 

françaises, vol. 24, nº1,1972, p.101. 
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Figura 96 – Paul Cézanne – Portrait d’Émile Zola 

(1864); óleo sobre tela – 26x21cm [detalhe]
468

 

 
Figura 97 – Paul Cézanne – La Tentation de saint 

Antoine (1869) ; óleo sobre tela – 57x76cm 

[detalhe]
469

 

 

Postas lado a lado, ambos os rostos apresentam o nariz angulado, olhos aprofundados no rosto 

e boca formando uma leve parábola negativa. O prolongamento do queixo das duas figuras 

também constitui semelhanças, assim como o cabelo. Mesmo com o forte emprego do preto na 

Tentation de 1869, o cabelo de ambos sugere o mesmo estilo, em especial ao notar uma leve 

franja na testa das figuras. 

Essa relação é corroborada pela própria filha de Zola, que parece reconhecer traços de 

seu pai. Denise Le Blond-Zola diz: “même inclinaison du front, même ligne des arcades, même 

menton saillant. Faut-il croire à une vulgaire plaisanterie de rapin ?”470. Embora Cézanne não 

tenha afirmado suas intenções, a angulação dos traços sugere que a cabeça na figura feminina 

seja de fato a de Émile Zola, deixando evidente que, em suas obras, existe a influência de sua 

vida particular e de sua personalidade. Não raro, observa-se a tendência das figuras ambíguas 

em seus estudos:  

 

                                                 
468 Museu Granet, Aix-en-Provence, França. 
469 Fundação E.G. Bührle, Zürich, Suíça. 
470 GIRARD, Marcel. Les « baignades » d'Emile Zola. In : Cahiers de l'Association internationale des études 

françaises, vol. 24, nº1,1972; p.102. 
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Figura 98 – Paul Cézanne – After 

Rubens, Belona (1886); lápis sobre 

papel – 23,7x 15,2cm471 

 
Figura 99 – Paul Cézanne – 

After Michelangelo (1878); 

lápis sobre papel – 21,6x 

12,7cm472 

 
Figura 100 – Paul Cézanne – 

Two standing bathers 

(1877); lapis sobre papel – 

12,5x 21,7cm473 

 

Dezenas são as recorrências dessas figuras na compilação de esboços de Paul Cézanne feita por 

Adrien Chappuis. Essas figuras, que serviram de estudo para seus banhistas (incluindo aqui o 

gênero feminino), retomam a mesma feminilidade e erotismo da rainha de Sabá, nas Tentations 

em especial na versão de 1874. Os traçados dos desenhos servem de ensaio para as deformações 

aplicadas posteriormente em suas pinturas, permitindo o retorno à proposta de reduzir a objetos 

as feições humanas. 

Figuras estilizadas em seres ambíguos denotam o mesmo desvio das convenções 

acadêmicas ao recusar-se a mimetizar a natureza – e tudo que lhe concerne – diretamente, 

similar às fotografias474, de modo a explorar unicamente o que o referencial oferece ao olho do 

artista: “The imitation, however, resembled its original always with a difference which 

manifested the ‘ideal’: the end of imitation is to represent ‘not what exists as it is, but what 

exists, as it could and ought to be’”475. 

                                                 
471 CHAPPUIS, Adrien. The drawings of Cézanne – A Catalogue Raisonné – vol.2 – Plates, New York Graphic 

Society: Greenwich, 1973; estudo 598. 
472 Ibid., estudo 375. 
473 Ibid., estudo 434. 
474 A pintura moderna passou a explorar o sensorial do artista e do observador, em detrimento das formas definidas, 

como bem aponta Paul Valéry: “a figura humana, outrora objeto de um tratamento especial – a ponto de a 

anatomia ter sido introduzida, desde Leonardo, entre os conhecimentos necessários a um artista –, viu-se 

assimilada a um objeto qualquer: o brilho, a textura da pele, fazem desdenhar a modulação das formas; toda 

expressão desaparece dos rostos, toda intenção está ausente deles. E o retrato entra em decadência.”. VALÉRY, 

Paul. Degas, Dança, Desenho. Cosac Naify: São Paulo, 2003; p.129. 
475 SHIFF, Richard. Cézanne and the end of Impressionism: a study of the theory, technique, and critical 

evaluation of modern art. University of Chicago Press: Chicago, 1984; p.131. 
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Conferindo às distorções como formas do método, a concretização da subjetividade, a 

técnica pós-impressionista serviu bem ao propósito da produção da Tentação de saint Antoine, 

pois o mecanismo de construção imagética pode advir da simbolização do imaginário coletivo 

ou pessoal do sujeito. Richard Shiff, ao considerar a subjetivação simbólica de Cézanne, 

emprega os pensamentos de Hyppolite Taine, graças às suas asserções acerca dos 

funcionamentos da mente. Taine “sought to demonstrate that a dream or illusion, in terms of 

the physiology of psychology, was just as ‘real’ as any other conscious experience.”476, o que 

permite inferir que as percepções projetadas na mente de Antão podem tornar-se tão reais de 

modo a constituir uma grande trama sedutora, o que lhe provoca o desvio das convenções 

ideológicas da fé cristã. À luz dessa leitura, Shiff indica os três componentes constituintes da 

percepção de um indivíduo, o que podem vir a explicar o surgimento das alucinações: “(1) a 

mental image, labelled the ‘hallucination’; (2) an antecedent sensation or activation of the 

nervous system; and (3) a more remote antecedent, an external object corresponding to the 

hallucinated image.”477. Esses três componentes, além de sugerirem um meio de funcionamento 

da mente do ermitão, mostram-se úteis na compreensão do simbolismo das imagens trazidas à 

tela em função das alucinações. Categorizam a sua loucura em seu funcionamento, enquanto 

que as distorções produzidas pelas pinceladas de Cézanne exploram a sua plasticidade. 

  

                                                 
476 Ibid., p.73. 
477 Ibid., p.73. 



159 
 

 

4. Últimas palavras 

 

Essas considerações finais não apontam aos caminhos que foram trilhados para a 

concretização desse estudo, o que, de certa forma, fez-se no primeiro capítulo, nem à 

particularidade das obras de Cézanne e de Flaubert, o que se verificam nos capítulos 2 e 3. 

Parece ser mais oportuno, a essa altura, encerrar as discussões por meio de breves comentários, 

a saber: 

1 – A retomada da história de uma figura santificada para a experimentação de discursos 

que tangenciam o conhecimento dos homens e suas necessidades corporais e espirituais por si 

só qualifica as obras de Cézanne e de Flaubert como alegóricas. Havendo a tentativa de 

categorizar essa relação com a coexistência entre os dogmas e as aspirações humanas, no 

capítulo 3, compreende-se que a sintaxe verbal e pictórica das alucinações foi um meio eficiente 

de se justificar a existência do pecado em um homem santificado. O pensamento cristão poderia 

inferir que as tentações são obras do Diabo, o que isentaria o santo da culpa das aparições. No 

entretanto, trataram-se os fenômenos imagéticos como uma relação entre pulsões vindos de 

desejos reprimidos de Antão, pois, antes de ler a sua figura sob uma chave cristã, deu-se 

preferência para interpretá-lo como um sujeito comum; daí as relações entre os discursos 

psicopatológicos e o funcionamento de sua mente, estabelecidos ao longo das incursões, nas 

seções onde se tratou da obra de Flaubert. Não se exclui desse processo a representação de 

Cézanne. Ainda que não haja o mesmo levantamento bibliográfico enquanto da construção de 

sua tela ou dos estudos que nela resultaram, há indícios da leitura da Tentation de Flaubert, 

tanto em sua correspondência, quanto na observação de sua Tentation, versão de 1877. A sua 

pintura produz o mesmo efeito do erótico compreendido na obra do escritor. 

2 – O segundo ponto a ser comentado está na manifestação dos documentos do processo, 

que revelam não apenas o gesto autoral, mas o pensamento humano, manifesto segundo as 

inúmeras redes de conhecimento artístico, filosófico, cultural e científico. No texto de Flaubert, 

as práticas religiosas provenientes de culturas distantes do mundo ocidental são tratadas com 

certo requinte exotérico, relidos e transformados em literatura, o que só é possível num discurso 

traduzido pelas alucinações. Em Cézanne, tem-se na síntese de sua tela a potencialização do 

erotismo, num quadro influenciado pela poética científica de Flaubert. Seus desenhos 

preparatórios conduzem sua arte ao que mais tarde seu colorido pós-simbólico produziu: um 

demônio que, assim como os relatos sobre a vida de Antão, projeta diante de seus olhos uma 
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bela mulher que faz de tudo para ser amada. O geneticista que tiver em mãos os manuscritos 

dos dois artistas terá diante de si uma biblioteca fantástica, como se referiu Foucault à Tentation 

de Flaubert, ou uma verdadeira visita ao Louvre, como sugeriu Merleau-Ponty, após ler a 

correspondência e as produções de Cézanne. Trabalhar com tal documentação permite a criação 

de outro enredo, muitas vezes motivado pelas notas e indicações deixadas nos manuscritos, por 

suas rasuras e, da mesma forma, pelas correspondências trocadas entre artistas e seus amigos. 

Constroem-se sentidos diversos quando da leitura das obras juntamente com os manuscritos; 

passa-se a enxergar por meio de suas hesitações o artista, quando, muitas vezes, enxerga-se 

apenas o autor.  
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5. Índice das figuras 

 

Figura Página Figura Página Figura Página Figura Página Figura Página 

1 21 21 39 41 91 61 127 81 137 

2 21 22 39 42 92 62 128 82 139 

3 21 23 40 43 98 63 128 83 140 

4 25 24 44 44 106 64 128 84 141 

5 25 25 47 45 107 65 128 85 141 

6 29 26 51 46 108 66 128 86 142 

7 29 27 54 47 111 67 129 87 143 

8 29 28 55 48 112 68 129 88 144 

9 31 29 59 49 122 69 129 89 146 

10 33 30 62 50 122 70 130 90 146 

11 33 31 63 51 122 71 131 91 147 

12 33 32 69 52 122 72 131 92 147 

13 33 33 69 53 123 73 131 93 148 

14 34 34 71 54 123 74 132 94 150 

15 34 35 73 55 123 75 133 95 151 

16 35 36 74 56 124 76 134 96 156 

17 35 37 74 57 124 77 134 97 156 

18 35 38 77 58 124 78 135 98 157 

19 37 39 78 59 125 79 136 99 157 

20 38 40 81 60 127 80 136 100 157 
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