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“A obra de arte é um curativo do vazio”. 
 
“Todo curativo esconde ao mesmo tempo 
que trata, e substitui sua aparência 
perceptível a não aparência do ferimento, 
desde então aberta no imaginário.” 
 
“A arte é uma prática de enfermeiro do 
vazio, mas este vazio jamais cicatrizará.” 
 
        René Passeron 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Para desvelar os tesouros ocultos importa, primeiro, que o analista tenha feito in 

vivo o percurso que o colocará com aquilo que sua consciência ignora 
necessariamente para abrir-se ao âmbito do inconsciente, que é primeiro e antes de 

tudo seu inconsciente, condição essencial para falar do inconsciente dos outros, 
ainda que sejam dos textos literários”. (André Green, 1983, p.211) 
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RESUMO 
 
 
 

 

A presente dissertação se propõe a uma leitura flutuante das esculturas – 

obras escritas em pedras, – da escultora francesa Camille Claudel (1864 – 1943). 

Suas obras escritas nas pedras falam por si só e afetam quem as contemplam. 

Nesse campo relacional da obra feita com os olhos do contemplador, que nasceu 

esta pesquisa. Só posteriormente busquei a biografia da escultora. 

Apoiando-me nas condições históricas e, principalmente, na própria obra, esta 

me suscitou a abertura para uma leitura psicanalítica, bem como, de seus efeitos 

sobre a minha própria subjetividade. Neste estudo descrevo o percurso de minhas 

teorizações flutuantes, conforme via a obra e lia a biografia de Camille Claudel. 

Uma obra visível e sensível não se limita ao que se percebe, mas leva o olho 

do contemplador a um visível e, portanto, a um dizível. 

Direi da sublimação, do sintoma e da idealização, usando um referencial 

psicanalítico freudiano e, para dizer da paixão, da alienação e das relações 

assimétricas, me apoiarei na obra de Piera Aulagnier. Dois suportes teóricos básicos 

serão suficientes para a minha pesquisa, neste momento. 

 

Termo Chave: sublimação, sintoma, idealização, paixão, alienação e 

relações assimétricas. 

 



ABSTRACT 
 
 

 
 
 The present dissertation proposes itself to a floating reading of the sculptures 
– works written on rocks - by a French sculptor Camille Claudel (1864 – 1943). Her 
written works on rocks talk by themselves and affect the one who gazes them. This 
research was born in this relational field of the work done with the contemplator’s 
eye. I sought the sculptor’s biography only afterwards.  
 
 I was supported by historical conditions and, mainly, by the work itself, it 
raised me the opening to a psychoanalytical reading about it, as well as, about its 
effects on my own subjectivity. In this study I describe the route of my floating 
theorizations as I saw the work and read Camille Caudel’s biography.  
 
 A visible and sensitive work does not limit itself to what is realized, but it leads 
the contemplator’s eye to a visible and, therefore to a tellable.  
 
 I will talk about the sublimation, the symptom, and the idealization, using a 
Freudian psychoanalytical referential and, to talk about passion, alienation and the 
asymmetrical relationships, I will support my work on Piera Aulagnier. Two basic 
theoretical supports will be enough for my research at this moment.  

 
 
 

Key words: sublimation, symptom, idealization, passion, alienation and 
asymmetrical relationships. 
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INTRODUÇÃO 

 

O interesse por esse estudo nasceu da admiração e do modo como Freud 

elabora, escreve o trabalho O Moisés de Michelângelo (1914) frente à escultura de 

Michelângelo – Moisés. A fascinação pela obra de Camille Claudel, reportou-me a 

esse trabalho de Freud e, diante das esculturas desta artista francesa deparei com 

pensamentos acerca de que sentimentos fariam uma pessoa produzir diferentes 

obras com olhares e inclinações singulares.  

Ao analisar os sentimentos evocados no momento da contemplação, percebi 

que havia um espaço de diálogo entre o artista por meio de sua obra e o 

contemplador. E, desse espaço obra-contemplador nasce essa dissertação. 

Assim como Freud se inquietava frente às obras literárias e às esculturas, 

minha primeira inquietação deu-se com uma escultura de Rodin, “O Pensador”, a 

partir dessa obra, buscando-a no Museu de Rodin, acabei conhecendo as obras de 

Camille Claudel. Em relação ao “O Pensador”, ficava bom tempo me ocupando do 

que ele estaria ali comunicando com uma face tão preocupada e o corpo totalmente 

desnudo frente à vida. Que sentimentos fariam um artista produzir tal obra? O que 

se fazia fundamental para mim era o que essa obra tentava comunicar e por que me 

chamava a atenção. 

Parti, em outra ocasião, mas com estas indagações para Paris e, sem sombra 

de dúvida, o “Museu de Rodin” não poderia deixar de ser visitado; queria ver “O 

Pensador” de perto, com meus próprios olhos. E lá fiquei contemplando sua 

escultura e fotografei-a de vários ângulos.  

Continuei inquieta, resolvi pintá-lo numa grande tela sobre o fundo de 

rolamentos de relógios que serviram como núcleos de neurônios, fazendo fundo à 

figura de “O Pensador” que, centrado na tela, tornou-se figura.  
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Quando visitei o “Museu de Rodin”, lá se encontrava em exposição as 

esculturas de Camille Claudel. Eram muitas as suas esculturas e, por meio de uma 

breve biografia, vim a saber que Claudel havia tido uma relação amorosa com Rodin. 

Nessa dissertação, que consiste num estudo psicanalítico acerca da vida e obra de 

Camille Claudel, meu interesse pontual é refletir sobre a paixão, a alienação e, 

portanto, sobre as relações assimétricas que tanto a marcaram. Como ilustração, as 

obras de Camille Claudel figuram no Anexo A. 

Assim, essa dissertação consiste num estudo psicanalítico da vida e da obra 

da escultora francesa Camille Claudel (1864 – 1943). Teoricamente esta 

fundamentada na psicanálise freudiana e nas contribuições contemporâneas de 

Piera Aulagnier, pelo fato de ter encontrado as melhores respostas às indagações 

que faço, bem como pelo fato de a metapsicologia de Aulagnier dar conta de 

explicar as relações assimétricas, como a paixão e a alienação, bem como a 

constituição do aparelho psíquico desde os primórdios do nascimento do bebê. 

Meu objetivo é compreender o modo como Claudel (Anexo A) deve ter se 

constituido psiquicamente, no decorrer de uma possível história libidinal e 

identificatória, bem como, as possíveis manifestações dessa em sua obra.  

Nesta pesquisa foco a necessidade imperativa de o inconsciente comunicar 

“suas verdades” por meio de uma obra artística, com valor cultural de comunicação, 

com capacidade de falar independentemente da época, ou seja, uma obra com a 

capacidade de atravessar o tempo. E, a presente pesquisa a partir do que a obra de 

Camille Claudel suscita em mim e me afeta emocionalmente. Assim, do que pude 

extrair a partir de sua biografia e da contemplação de suas obras consiste esta 

dissertação. 

Talvez caiba uma pergunta: que motivações animam-me para tal escrita? 

Assinalo aqui o meu interesse pelos supostos primórdios das representações 

psíquicas, sobre as vicissitudes da sublimação e da produção criativa. Ainda, como 

essas produções podem se compor nas criações artísticas. 

Como organização de meu pensamento, vou manter um estado de 

interrogação sobre fatos criados, obras produzidas, cartas escritas, opiniões de 

críticos e de psicanalistas, até que possa fornecer uma resposta pelo viés da 
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“teorização flutuante”∗. Assim como Freud fala em “atenção flutuante” na análise, 

Aulagnier postula uma “teorização flutuante”. Almejo que esta escrita permita-me 

refletir sobre a clínica psicanalítica,  minha função de analista, visto que a vida e a 

obra desta artista encontra-se em tantas outras vidas, dentro, assim como fora, de 

nossos consultórios. 

De acordo com Aulagnier, “não há verdade singular, da mesma forma que 

não há uma verdade que seja a pura repetição de um eco da verdade de um outro: a 

verdade exige ser dividida”1. O que compartilhamos nada mais é que certas 

verdades – as nossas – que, são propostas aos outros com a convicção de que 

quem as ouve as reconhecerá como tais. 

O Eu tem a função de pensar e investir e tem um “caráter de incompleto, de 

flutuação, de contradição velada, de fantasmatização, que caracteriza o discurso 

interior”.2 Ao transformar pensamentos em palavras escritas para outros, estou 

sempre confrontada com exigências superegóicas e riscos, mas, creio num 

momento de confluência, quando pensamento e escrita coincidem, embora saiba 

que estarão carregados de ilusões e momentos de certezas efêmeras. Ao findar um 

parágrafo, novamente estou, na inevitável solidão dos questionamentos, nos riscos 

do lugar em que posso cair ao criar minhas escritas e de como serão entendidas as 

minhas tentativas de comunicação. 

‘A escrita é’, ‘a obra é’, estão aí para os contempladores, se fazem sob o 

suporte de olhares e segundo Aulagnier, “a soma dos olhares singulares, 

pertencentes a um conjunto de sujeitos igualmente singulares, em relação aos quais 

eu não sei e não me cabe saber, o que eles farão [...]”3 do que lêem e vêem. 

Sei que este mesmo olhar dirigido à minha dissertação será apreciado, assim 

como eu farei a apreciação da obra artística – as esculturas (Anexo A) – de Camille 

Claudel, “Escrita nas Pedras”, da qual farei uma “leitura flutuante” dentro dos limites 

de sua biografia, de trechos romanceados de certos comentaristas e também 

interpretados com diferentes e singulares olhares de cada autor, de pedaços de 

                                                 
∗ Aulagnier postula esse conceito quando descreve o Caso Philippe, em O Aprendiz de Historiador e o Mestre 
Feiticeiro, dizendo ser o “resultado espontâneo dessa atividade de teorização flutuante própria ao pensamento do 
analista, versão de uso pessoal que reúne uma seqüência de hipóteses interpretativas a partir de acontecimentos 
de que falam os relatos de Philippe e de seus pais [...].” p.59. 
1 Piera AULAGNIER, Os destinos do prazer, p.8. 
2 Ibid.,p. 8-9. 
3 Ibid., p.9. 
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correspondências, de poemas de Paul Claudel, seu irmão, da própria Camille 

Claudel, dos críticos de arte e da própria psicanálise com suas interfaces. 

Meu objetivo é pensar os destinos pulsionais – Eros e Tánatos –, no cenário 

da realidade, que ignora as conseqüências de seus objetivos, mas são exatamente 

os que decidem o nosso destino. Em que se transformam essas “forças pulsionais 

cegas”? O Eu entra em cena e começa o espetáculo da vida, fala, escreve, esculpe, 

pinta, faz sintoma, atos falhos, chistes, sonhos, demanda sempre a um outro. E toda 

demanda de amor, prazer e reconhecimento é uma demanda identificatória. Inicia-se 

o ciclo prazer–sofrimento, realidade–ilusão, um Eu reinventando a cada dia novas 

encenações no cenário da vida. 
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CAPÍTULO I - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 

1. SIGMUND FREUD 

 1.1 Conceito de sublimação 

Ainda que Freud tenha utilizado eventualmente o conceito de “sublimação” 

referindo-se à atividade artística, essa noção não designa, em absoluto, um 

processo próprio a esse tipo de atividade. 

A sublimação é um destino específico da pulsão, que consiste em uma 

substituição de seu objetivo sexual ou destrutivo por outro, mais valorizado 

socialmente; esse conceito diz respeito, portanto, a qualquer produção cultural. Mas, 

pensar a obra artística é ter de se deparar com um universo muito mais amplo, 

buscando interfaces com outras disciplinas.  Destaco entre elas a história da arte, a 

estética, a filosofia, a semiótica, a comunicação social e outras. Uma disciplina 

sozinha não pode abarcar toda a complexidade que está contida numa produção 

artística; portanto, me deterei apenas na contribuição de uma leitura psicanalítica a 

partir do olhar de uma contempladora das esculturas de Camille Claudel. 

Uma definição de Freud a respeito da sublimação é uma postulação de 1923, 

em O Ego e o Id, quando introduz, junto a ela a noção de pulsão de morte. Segundo 

ele: 

 As pulsões eróticas parecem ser em geral mais plásticas, mais 
facilmente desviadas e deslocadas do que as pulsões destrutivas 
[...]. Se essa energia deslocável é libido dessexualizada, ela pode ser 
descrita como energia sublimada, pois ainda reteria a finalidade 
principal de Eros – a de unir e ligar –, na medida em que auxilia no 
sentido de estabelecer a unidade, a tendência à unidade, que é 
particularmente característica do ego. Se os processos de 
pensamento, no sentido mais amplo, devem ser incluídos entre 
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esses deslocamentos, então a atividade de pensar é também suprida 
pela sublimação de forças motivadoras eróticas.4

 

Neste processo sublimatório, há a participação do ego e, a alteração que ele 

sofre por meio da identificação implica na retirada da libido objetal para si próprio. Há 

um abandono dos objetivos sexuais ou, melhor dizendo, uma dessexualização, que 

pode ser considerada uma sublimação. 

Aulagnier postula que enquanto houver vida, o Eu que habita cada um de nós 

está condenado a investir libidinalmente apesar do sofrimento5. Violante contribui 

acrescendo “do mesmo modo, defendo que, no evitamento do sofrimento psíquico, o 

Eu está condenado a sublimar, uma vez que todas as medidas defensivas de que 

dispõe colocam-no em risco – mais ou menos iminente.”6

No texto O Mal Estar na Civilização, 1930, Freud coloca que a sublimação das 

pulsões é uma possível válvula de escape para o sofrimento humano. O sofrimento 

nos ataca a partir de três direções: o nosso corpo, o mundo externo e os nossos 

relacionamentos com os outros, sendo este último um dos que causam mais 

sofrimento. Segundo Freud, é por meio das fontes de trabalho psíquico e intelectual 

que o sujeito pode elaborar as frustrações. Poderá abrir caminhos: a alegria do 

artista em criar, em dar corpo às suas fantasias, ou a dos cientistas em solucionar 

problemas ou descobrir verdades.  

Para Freud o ponto fraco desse método – a sublimação – é o de não ser 

aplicável a qualquer sujeito, visto não ser acessível a todos que desejam, porque 

pressupõe dotes e disposições especiais que, para qualquer fim prático, estão longe 

de serem comuns. E mesmo para os poucos que os possuem, “o método não 

proporciona uma proteção completa contra o sofrimento. Não cria uma armadura 

impenetrável contra as investidas do destino e habitualmente falha, quando a fonte 

de sofrimento é o próprio corpo da pessoa.”7

De acordo com Freud, 

a sublimação da pulsão constituiu um aspecto particularmente 
evidente do desenvolvimento cultural; é ela que torna possível às 

                                                 
4 Sigmund FREUD, O Ego e o Id, p. 60-1. 
5 Piera AULAGNIER, Condenado a Investir. In: Um Intérprete em Busca de Sentido II, p. 281 - 310  
6 Maria Lucia Vieira VIOLANTE, Pós-escrito: Condenado a sublimar. In: Ensaios Freudianos em Torno da 
Psicossexualidade, p.161. 
7 Sigmund FREUD, O  Mal Estar da Civilização, p. 99. 
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atividades psíquicas superiores, científicas, artísticas ou ideológicas, 
o desempenho de um papel tão importante na vida civilizada [...]. A 
sublimação constitui uma vicissitude que foi imposta às pulsões de 
forma total pela civilização.8

 

Concebendo a sublimação não só do lado psíquico, mas também do social, 

Cornelius Castoriadis, numa entrevista gravada em 21.11.1983, intitulada 

Psicanálise e Sociedade II, afirma: 

Mediante o processo de socialização da psique – da fabricação 
social do indivíduo –, as sociedades humanas conseguiram manter 
viva a psique em um mundo que contradiz frontalmente suas 
exigências mais elementares. É esse o verdadeiro significado do 
termo sublimação: a sublimação é a vertente subjetiva, psíquica, 
desse processo que, visto do lado social, é a fabricação de um 
indivíduo para o qual existe uma lógica desperta, uma “realidade” e 
mesmo uma maior ou menor aceitação do fato de que é mortal. A 
sublimação pressupõe evidentemente a instituição social, pois ela 
significa que o sujeito chega a investir objetos que não são mais 
objetos imaginários privados, mas objetos sociais, cuja existência só 
é concebível como existência social e instituída (no sentido mais 
neutro do termo) e se impõem a uma coletividade anônima e 
indefinida. Se pensarmos a fundo nesta passagem, veremos que ela 
é, de certa forma, miraculosa.9

 

 Castoriadis avança a pesquisa da sublimação na sua inter-relação com a 

sociedade, na qual cada individuo fabrica o seu próprio sentido de existência, 

podendo estender-se a objetos valorizados socialmente, de modo  que possa ser 

fabricada uma cultura da responsabilidade, guiada pelo pleno conhecimento de “este 

é meu desejo”, “eu penso que isto é verdade”, “pode ser que sim – pode ser que 

não”. O importante é que esta cultura da responsabilidade abra o sujeito para a 

discussão e para a crítica e que leve os indivíduos a conhecerem os seus desejos. 

Isso tudo não é inarticulado da pulsão, é “um enunciado do Eu consciente que se 

abre ao mesmo tempo para acolher tudo o que o sujeito é”.10

 Para Castoriadis, a fabricação social do individuo passa por essa cultura da 

responsabilidade. Postula o autor que: 

[...] são indivíduos capazes de assumir tanto suas pulsões como o 
fato de pertencerem a uma coletividade que somente pode existir 
enquanto coletividade instituída, que não pode existir sem leis, nem 

                                                 
8 Sigmund FREUD, O  Mal Estar da Civilização, p.118. 
9 Corneluis CASTORIADIS, Psicanálise e Sociedade II, In: As Encruzilhadas do Labirinto/2 – os domínios do 
homem,  p.104-5. 
10 Ibid., p. 107 
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por acordo milagroso das espontaneidades, como acreditavam e 
ainda acreditam alguns de nossos ingênuos amigos esquerdistas.11

 

 1.2. Sublimação e Idealização: diferenciais 

Tanto a sublimação quanto a idealização são efeitos de um trabalho de 

elaboração psíquica, que separa a pulsão de seus primeiros objetos e a conduz em 

outras direções. 

A idealização das qualidades e valores do objeto é o responsável pela 

elevação deste ao nível de perfeição. Laplanche e Pontalis afirmam que “a 

identificação com o objeto idealizado contribui para a formação e para o 

enriquecimento das chamadas instâncias ideais da pessoa (ego ideal e ideal do 

ego).”12

Freud, em Sobre o Narcisismo: Uma Introdução, 1914, articula o conceito de 

idealização com a vida amorosa, postulando que na idealização ocorre uma 

hipervalorização sexual do objeto, bem como faz uma distinção entre  idealização e  

sublimação:  

Somos naturalmente levados a examinar a relação entre essa 
formação de um ideal e a sublimação. A sublimação é um processo 
que diz respeito à libido objetal e consiste no fato de o instinto se 
dirigir a uma finalidade diferente e afastada da finalidade de 
satisfação sexual; neste processo, a tônica recai na deflexão da 
sexualidade. A idealização é um processo que diz respeito ao objeto; 
por ela, esse objeto, sem qualquer alteração em sua natureza é 
engrandecido e exaltado na mente do indivíduo. A idealização é 
possível tanto na esfera da libido do ego quanto na da libido objetal. 
Por exemplo, a supervalorização sexual de um objeto é uma 
idealização do mesmo. Na medida em que a sublimação tem a ver 
com o instinto, e a idealização, algo que tem a ver com o objeto, os 
dois conceitos devem ser distinguidos um do outro.13

 

Na idealização ocorre um esvaziamento narcisista às expensas de um objeto 

externo superinvestido e supervalorizado. O objeto parece ser investido de libido 

narcisista justamente para substituir um ideal do eu não alcançado. Ao valorizar 

tanto o objeto externo, o ego se desprende de todo o seu narcisismo em favor do 

                                                 
11 Corneluis CASTORIADIS, Psicanálise e Sociedade II, In: As Encruzilhadas do Labirinto/2 – os domínios do 
homem, p. 102. 
12 Jean LAPLANCHE e Jean B.ertrand PONTALIS, Vocabulário de Psicanálise, p.292. 
13 Sigmund FREUD, Sobre o narcisismo: uma introdução, p. 111. 
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objeto. Usando as próprias palavras de Freud: “o objeto por assim dizer, devorou o 

ego.”14

Por conseguinte, a sublimação segue novo alvo não sexual, visando objetos 

socialmente valorizados. É um dos destinos da pulsão que, no seu produto final, tem 

uma finalidade valorizada narcisicamente. Implica uma exigência coletiva exterior ao 

indivíduo, e se liga ao ideal. Na sublimação, a pulsão é trabalhada pela cultura. 

As contribuições de Hornstein ampliam os estudos a respeito desses dois 

efeitos que ocorrem no trabalho psíquico – a idealização e a sublimação, em seu 

livro Cura Psicanalítica e Sublimação, diz o autor: 
A idealização perpetua uma forma regressiva de vínculo com o 
objeto, opondo-se à sublimação, na qual o ego renuncia a encontrar 
seus objetos ideais no exterior. A idealização é sintoma de um luto 
não elaborado, é um mecanismo defensivo, que evidencia o fracasso 
em modificar as imagos objetais arcaicas. A idealização, com seu 
caráter maciço, fantasmático – cuja instância é o ego ideal – deve se 
diferenciar dos ideais que se liberam da onipotência e que implicam a 
aceitação da castração, no registro identificatório. A idealização gera 
inibições ou, pior ainda, alienações. Na idealização do objeto 
predomina o narcisismo projetivo, já que o outro é suporte da 
expansão narcisista.15

 

Horsntein postula a respeito das diferenças entre a sublimação e a 

idealização, mas, também, as vinculam em muitos aspectos: “são modificações das 

primeiras escolhas de objetos, são efeitos de um trabalho de elaboração psíquica 

que separa a pulsão de seu apoio primitivo e a conduz para outras direções.”16

Na idealização o objeto é tratado como o próprio ego e investido de libido 

narcisista, o ego fica modesto, enquanto o objeto é intensamente valorizado. Já, na 

sublimação, além de fazer a troca de objeto, metaboliza-o, através de sua 

elaboração psíquica, de maneira que o objeto pode se inscrever numa outra ordem, 

numa nova montagem fantasmática, possibilitando, através do ego, buscar um 

prazer ao nível do pensamento, que acaba culminando num processo criador: o 

corpo sofre um apagamento progressivo e o pensamento ganha força criadora.  

 

 

                                                 
14 Sigmund FREUD, Psicologia de las massas e análisis del yo, p. 107. 
15 Luis HORNSTEIN, Cura Psicanalítica e Sublimação, p.161-2. 
16 Ibid., p. 80. 
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 1.3. O Moisés de Michelângelo – um modelo de interpretação a ser 
seguido 

Freud, em seu ensaio O Moisés de Michelângelo, 1914, revela como fez para 

elucidar o que tanto o tomava de admiração ao contemplar esta obra. Ele a aprecia 

como uma obra singular. Ao escrever sobre ela Freud não propõe nenhuma teoria 

de conjunto do gênio ou da criação. De acordo com Ricoeur, “a interpretação desta 

obra prima é feita à maneira de uma interpretação dos sonhos, a partir do detalhe. 

Esse método propriamente analítico possibilita superpor trabalho de sonho e 

trabalho de criação, interpretação do sonho e interpretação da obra de arte.”17

Diante da obra de Michelângelo, Freud adota a postura que teria se estivesse 

escutando uma de suas analisandas, ou seja, uma leitura relaxada, com atenção 

flutuante, logo, uma “leitura flutuante”. Segundo André Green, “a leitura flutuante não 

é uma leitura negligente”. Trata-se de um tipo de observação “atenta a tudo o que se 

supõe perturbar a expectativa do leitor.”18

Freud, no ensaio acima citado, inicia o texto fazendo uma confissão de como 

ficou mobilizado frente a essa escultura:  

As obras de arte exercem sobre mim um poderoso efeito [...]. Isto já 
me levou a passar longo tempo contemplando-as, tentando 
apreendê-las à minha própria maneira, isto é, explicar a mim mesmo 
a que se deve o seu efeito” [...] A estátua de mármore de Moisés é 
uma “dessas inescrutáveis e maravilhosas obras de arte [...] nunca 
uma peça de estatuária me causou impressão mais forte do que ela. 
Quantas vezes [...] tentei suportar o irado desprezo do olhar do 
herói!19

 

     Freud autoanalisa o porquê é tão afetado, ao contemplar esta obra, tenta 

compreender a origem dessa impressão, afirmando: “uma inclinação mental em 

mim, racionalista ou talvez analítica, revolta-se contra o fato de comover-me com 

uma coisa sem saber porque sou assim afetado e o que é que me afeta.”20

     Encaminha sua pesquisa em etapas: inicia-a investigando como a estátua 

afetava seus contempladores; e, recorrendo aos escritos e aos críticos da obra, viu 

diferentes interpretações, mas não atingiu um saber sobre a obra.  

                                                 
17 Paul RICOEUR, Da interpretação: Ensaio sobre Freud, p.146. 
18 André GREEN, Literatura e Psicanálise: a desligação, p.214. 
19 Sigmund FREUD, O Moisés de Michelângelo, p.255. 
20 Ibid.,  p. 253. 
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Freud se questiona: “teria então a mão do mestre realmente traçado na pedra 

uma mensagem tão vaga que torna possível tantas leituras diferentes dela?”21. Com 

essas variações na leitura, ele passa a examinar a obra propriamente dita: 

Primeiramente segue o método de deixar o olhar descentrado, e se desvia da 

impressão geral e das características pregnantes, detendo-se nos detalhes de 

menor importância, como a postura da mão direita, a posição das duas tábuas dos 

dez mandamentos, o dedo polegar de Moisés, a barba do herói e, acaba fazendo um 

relato minucioso dos detalhes observados. 

Depois, busca na história, a relação de Michelângelo com o papa que lhe 

encomendou a obra, Júlio II. Freud deduz, a partir da história dessa relação que 

possivelmente, Michelangelo, ao criar sua obra, teria feito uma censura ao Pontífice 

morto, “mas também como uma advertência a si próprio, elevando-se, através da 

autocrítica, a um nível superior à sua própria natureza”. 22

Num terceiro momento, Freud busca sua identificação com os personagens – 

o Pontífice e Michelângelo – e analisa os afetos despertados nele. Chega à 

conclusão de que vivia dentro do movimento psicanalítico da época, uma ruptura 

com Jung.  

 Para reforçar as etapas observadas no trabalho de deciframento de Freud 

utilizo as trilhas percorridas de Frayze-Pereira23. Em seu livro O Olho D’Água, o 

autor separa as etapas em que Freud encaminha sua pesquisa, operando alguns 

desvios em torno da obra, e considera que Freud usa-se da atenção flutuante. 

 O primeiro desvio procedido por Frayze-Pereira é relatar o percurso de Freud, 

de estudar o efeito da obra sobre diferentes expectadores. Freud encaminha suas 

pesquisas consultando textos de Henri Thode, Wölffin, Burckhardt, etc. Após a 

leitura desses textos, analisa-os e não atinge um saber sobre a obra, encontra 

descrições vagas e a obra é imprecisamente percebida. A partir das faltas e lacunas 

nos discursos dos outros, Freud passa a examinar a obra propriamente dita, o 

segundo desvio. 

 Nesse novo desvio, Frayze-Pereira afirma que o olhar de Freud é 

descentrado e prende-se a detalhes nos quais, “voluntariamente, se perde”. Freud 
                                                 
21 Sigmund FREUD, O Moisés de Michelangelo, p.258. 
22 Ibid., p. 176 
23 João Augusto FRAYZE-PEREIRA, Olho D’Água: Arte e Loucura em Exposição, p. 92 – 107. 
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inspira-se em Morelli ao fazer isso, cujo método consiste numa “investigação [...] que 

tem estreita relação com a técnica da psicanálise que [...] está acostumada a 

adivinhar as coisas secretas e ocultas a partir de aspectos menosprezados ou 

inobservados [...] de nossas percepções”24, conforme avalia Lascault. 

 Segundo Freud, Morelli observa a obra com um olhar descentrado e com isso  

a atenção devia ser desviada da impressão geral das características 
principais de um quadro, dando-se ênfase à significação de detalhes 
de menor importância, como o desenho das unhas, do lóbulo da 
orelha [...] e de outras trivialidades não consideradas que o copista 
desdenha imitar e que, no entanto, cada artista executa a sua 
maneira própria e característica.25  

 

Freud percebeu que esse método que Morelli usava para resolver os 

impasses de autoria de algumas obras tinha estreita relação com a técnica da 

psicanálise porque revelava o secreto e oculto a partir de aspectos menosprezados. 

 O terceiro desvio considerado por Frayze-Pereira, que Freud teria feito, é 

necessariamente, a observação desses detalhes, desses pormenores, descritos por 

Freud de modo singular, incluindo todos os detalhes plásticos observados, o que a 

meu ver, torna-se difícil relatar em poucas palavras. 

 Segundo Frayze-Pereira, a obra de Michelângelo remete aos gestos de 

Moisés que teriam precedido a cena esculpida. E, Freud, por dedução, teria chegado 

à conclusão de que o momento não representado faz parte da representação. 

Portanto, diz o autor que: “a obra possui uma dimensão invisível cuja construção é 

suscitada pelo visível.”26

 A respeito dessa dimensão invisível por detrás da obra, Ricoeur afirma: 

A interpretação reconstitui, na filigrana dessa postura instantânea e 
como que fixa na pedra, os encadeamentos de movimentos 
antagônicos que encontraram, nesse movimento interrompido, uma 
espécie de compromisso instável. Num gesto de cólera, Moisés teria 
antes levado a mão à barba, arriscando deixar caírem as tábuas, ao 
passo que seu olhar se volta violentamente para o lado, atraído pelo 
espetáculo do povo idólatra. Contudo, um movimento contrário, 
reprimindo o primeiro e suscitado pela consciência viva de sua 
missão religiosa, teria conduzido sua mão para trás.27

                                                 
24 Gilbert LASCAULT, Pour une phychanalyse du visible, p. 97. 
25 Sigmund FREUD, O Moisés de Michelangelo, p. 264. 
26 João Augusto FRAYZE-PEREIRA, Olho D’Água: Arte e Loucura em Exposição, p. 99. 
27 Paul RICOEUR, Da Interpretação: Ensaios sobre Freud, p.146. 
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 Essa passagem de Ricoeur é interpretada por Frayze-Pereira para quem na 

concepção do Michelângelo, Moisés renunciou ao gesto colérico e conteve a sua ira, 

criando um Moisés diferente para o túmulo do Papa Júlio II. Certamente, um Moisés 

superior ao tradicional, acrescido de algo inteiramente novo. O próprio Freud, num 

trecho de seu ensaio O Moisés de Michelangelo, 1914, faz-me perceber essa 

renuncia ao gesto colérico: 

A estrutura gigantesca, com a sua tremenda força física, torna-se [...] 
uma expressão concreta da mais alta realização mental que é 
possível a um homem, ou seja, combater com êxito uma paixão 
interior pelo amor de uma causa a que se devotou.28

 

Uma leitura está sempre sobredeterminada, o que significa que a 

interpretação é por essência interminável e, é impossível verificar quão ampla e 

quão profundamente a obra contribui para informar certos aspectos decisivos da vida 

interior do artista e de quem as contempla. A obra vive da tensão instaurada pela 

participação diferenciada do autor e do destinatário. Ela é um trabalho de revelação 

sobre uma matéria escolhida, seja ela qual for, feita com materiais criados por e para 

ela num movimento de interiorização e exteriorização que transita da experiência do 

sujeito - e do sujeito à experiência – por meio da transformação de ambos num 

produto que é a obra. 

Ainda, segundo Frayze-Pereira neste terceiro desvio, Freud teria aprofundado 

sua análise na relação do Papa Julio II com Michelangelo, e acabando por perceber 

sua identificação com Moisés num momento delicado da história do movimento 

psicanalítico – momento que rompe com Jung quando este era considerado por 

Freud como o herdeiro de sua obra. Segundo Lascault é sobre essa compreensão 

que Freud se identifica com a estátua analisada: “ ‘Judeu infiel’, instaurador de uma 

nova teoria, fundador de uma ‘escola’, Freud se descreve e se disfarça através do 

que diz de Michelangelo e [...] de Moisés.”29 Vale lembrar que Freud publica o 

Ensaio O Moisés de Michelangelo anonimamente. 

De acordo com Pareyson, 

a obra de arte usa com quem lhe fala a linguagem com que este 
pode escutá-la melhor, isto é, revela-se a cada um da sua maneira, 

                                                 
28 Sigmund FREUD, O Moisés de Michelangelo, p. 275. 
29 Gilbert LASCAULT, Pour une phychanalyse du visible, p. 98. 
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oferecendo aos mais diversos pontos de vista os aspectos que, 
respectivamente, lhe correspondem [...] cabe ao intérprete interrogar 
a obra de modo a obter dela a resposta mais reveladora para ele, 
daquele seu ponto de vista, isto é, cabe ao leitor tornar-se congenial 
com a obra à qual quer ter acesso.30  

 

O acesso à obra se revela diante da singularidade de cada um, mas sempre 

transcende ao sentido que lhe é dado, como afirma Merleau-Ponty: “visível-invisível, 

a obra será sempre uma transcendência em relação ao conhecimento que dela se 

pode vir a ter.”31

Os diversos caminhos de interpretação da obra estão segundo Pareyson, 

“destinado a não acabar mais, pela infinidade dos aspectos da obra, todos 

desejosos de revelá-la em perspectivas sempre novas.”32 São as ênfases escolhidas 

por cada subjetividade que interpreta a obra a partir de sua realidade sensível, 

busca-se, escolhe-se diferentes pontos de vista, sobre uma mesma matéria, 

enfatiza-se linhas, relevos, sombras, luzes, percepções operadas pela visão. A obra 

como um objeto sensível apresenta infinitos olhares, cada um dos quais ao ser 

escolhido não é escolhido aleatoriamente, mas as interpretações não esgotam as 

possibilidades.  

Frente a este universo tão complexo da arte e principalmente sua articulação 

com a psicanálise, ao adentrar nesses dois campos de conhecimento, faz-se 

necessário encontrar soluções claras e equilibradas frente a esses campos de 

reflexão da psicanálise aplicada.  Vou recorrer a Luige Pareyson, professor de 

filosofia teórica, que, em seu livro Os Problemas da Estética apresenta relações 

entre a obra de arte e a sociedade, a obra de arte e a biografia, a obra de arte e a 

realidade e outras interfaces. Mas, antes de entrar nestes campos de articulações, 

quero apresentar algumas definições tradicionais da arte que ele pontua. 

Inicialmente, a arte era entendida como fazer, na Antiguidade. Era acentuada 

a execução, o fazer manual. Com o Romantismo, prevaleceu a definição da arte 

como exprimir, ou seja, a um modo de expressão. Permanece esta forma de pensar 

a arte como expressão, arte como linguagem e têm na sua base as teorias 

semânticas. 

                                                 
30 Luige PAREYSON, Os problemas da estética, p.173. 
31 Maurice MERLEAU-PONTY,  La structure du comportement, p. 202. 
32 Luige PAREYSON, Os problemas da estética, p. 168. 
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Já no pensamento ocidental interpreta-se a arte como conhecimento, visão, 

contemplação, até como uma visão da realidade, ou melhor, da realidade sensível, a 

mais intima, espiritual, emblemática e profunda.  

Estas definições a respeito da arte explicitam o seu caráter diverso e 

absolutizá-la a um só aspecto é impossível. Diz Pareyson 

é necessário não esquecer que há um sentido em que todas as 
operações humanas são expressivas [...] contém a espiritualidade e 
personalidade de quem toma a iniciativa de fazê-la e a ela se dedica 
com empenho; por isso, toda a obra humana é como retrato da 
pessoa que a realizou.33  

 

E continua dizendo que a arte tem um caráter expressivo, mas não é o que 

caracteriza a sua essência. Ela é expressiva enquanto linguagem, que está sendo 

usada no sentido metafórico. A obra de arte é expressiva enquanto é forma, isto é 

para Pareyson, “o organismo que vive por conta própria e contém tudo que deve 

conter”.34

Há várias espécies de sentimentos que povoam a obra de arte: aqueles 

vividos pelo artista antes da obra, aqueles expressos na obra, aqueles vividos pelo 

artista ao fazer a obra, aqueles despertados pela obra no leitor. Aos que se referem 

ao artista, trata-se de sentimentos como conteúdos da obra ou conteúdos da 

consciência, ou seja, são realmente sentimentos vividos pelo artista em sua vida ou 

sentimentos figurados por ele na sua obra? Estão estritamente ligados? Ou 

completamente ligados? 

Pareyson admite uma  

dúplice presença do sentimento na arte: de um lado os sentimentos 
contidos na obra, que são não sentimentos vividos, mas sentimentos 
contemplados, não atos da vida prática, mas invenção da fantasia, 
não elementos biográficos, mas devaneios poéticos; de outro, um 
sentimento concomitante com as atividades artísticas, e é a alegria 
de criar, o amor pela beleza, a paixão pela arte.35

 

                                                 
33 Luige PAREYSON, Os Problemas da Estética, p. 22. 
34 Ibid., p. 23. 
35 Ibid.,  p. 85. 
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  E ao caráter contemplativo da arte ele diz que a arte “vibra ainda de um 

sentimento que se identifica com o próprio exercício atual dela, porque é a própria 

alegria de criar”.36

Outra questão que se coloca é se a biografia pode contribuir para a 

compreensão da arte? Não se pode contestar que o conhecimento de certas 

circunstâncias da vida do artista possa fazer compreender certas características e 

certos significados da obra, certos modos de expressão, a afinidade com outros 

artistas, a herança recebida da tradição, as preferências estilísticas. Mas, Pareyson 

deixa claro que muitos significados da obra emergiram do ambiente onde o artista 

estava inserido. Ele diz: “Tudo encoraja a sustentar que não se trata de afirmar que 

a biografia, de per si, está em condições de fazer compreender a arte, mas de 

iluminar as obras através da biografia, já por sua vez iluminada pelas próprias 

obras”37. Ela serve então, para melhor compreender as obras. O autor fala de uma 

biografia orientada para a arte e chega a conclusão que não há nexo entre 

diferenciar a personalidade artística da personalidade humana, que o importante é 

buscar a gênese do estilo do artista, a compreensão do significado humano de seu 

estilo, colher o estilo em seu status nascendi, em suma, “a humanidade no ato de 

fazer-se estilo, a vida no ato de fazer-se arte, a pessoa no ato de fazer-se obra”.38

E a posição oposta, qual a contribuição da arte à biografia? Pareyson fala de 

uma integração mútua entre elas. É notória a presença do autor na sua obra, mas 

sua presença é da revelação de um caráter como Pareyson sustenta, e não relato 

de fatos. Acredita na presença de uma personalidade que se formou ao longo da 

vida. Mas é bem verdade que fatos da vida de um artista penetram em sua arte, 

percebe-se através de seus temas, embora transfigurados, e aí o caráter ficcional 

(no sentido de fingimento), e com a contribuição dos achados biográficos, atestados 

por outras fontes, pode-se compreender melhor a obra do artista. Diz ele 

por isso, utilizar a arte para a reconstrução da biografia não implica, 
precisamente, o propósito ou a pretensão de extrair a biografia das 
obras, coisa impossível e absurda, mas significa iluminar a biografia 

                                                 
36 Luige PAREYSON, Os Problemas da Estética,, p.85. 
37 Ibid.,  p.96.  
38 Ibid.,  p.96 
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com obras, o que não é só possível, mas é também muito oportuno e 
desejável.39   

 

E ainda acrescenta; “a biografia deverá apresentar uma vida posta sob o 

signo da arte, e na arte encontrará o fim para o qual orientar seus diversos e 

dispersos fatos.”40

Para que reconstruir a vida, senão para compreender melhor a obra? Diz 

Pareyson 

o verdadeiro objetivo de quem reconstrói a biografia de um artista é o 
de obter, por este modo, uma compreensão maior de suas obras, é 
necessário reconhecer que, até certo ponto, é a própria consideração 
da arte que adquire um caráter biográfico, ou melhor,  que quase se 
exige prolongar na biografia porque visa dar-se conta do que foi a 
arte para o artista que nela se empenhou seriamente, entregou-lhe a 
soma de sua experiência, dedicou-lhe o melhor de si mesmo, 
considerou-o como a sua razão de vida e na dedicação a ela  afirmou 
e construiu a sua pessoa.41

 

 

 Deixo o aspecto da interpretação da obra, para pensar no processo criador 

utilizando-me brevemente das contribuições de Hornstein, que considera a 

existência de etapas para um processo de criação. Assim, ele afirma: 

• “Na primeira, o artista e o cientista tomam contato com os 
processos psíquicos primários e captam certas representações que 
são o núcleo organizador da obra ou de uma questão teórica. Esta 
etapa implica uma crise interior. 

• Na segunda etapa, há uma apreensão perceptiva de algumas 
dessas representações, que permite fixá-las no pré-consciente (ou 
no ego) [...]. 

• Na terceira etapa, há uma transposição elaborada da imagem 
ou do afeto assim apreendido em um material, quer seja a escrita, as 
artes plásticas, a música ou o trabalho científico, cujo domínio se 
possui por trabalhos acumulados e segundo códigos específicos. Isto 
pode continuar com um processo de composição mais ou menos 
complexo e laborioso. 

• Depois, uma vez transformada em objeto exterior, a obra é 
submetida a uma prova de realidade particular, que é o juízo dos 
contempladores ou leitores.”42 

                                                 
39 Luige PAREYSON, Os Problemas da Estética, p. 94. 
40 Ibid., p. 95. 
41 Ibid., p.95.   
42 Luis HORNSTEIN, Cura Psicanalítica e Sublimação, p.88. 



 18

 

Uma criação tem em seu interior um tesouro oculto a comunicar, como dito 

por Hornstein, cheio de processos psíquicos primários que buscam certas 

representações para se exteriorizar e, com toda certeza, com a ajuda do ego para a 

escolha da melhor cor, textura, de quais materiais específicos serão escolhidos. 

Certamente todas características escolhidas estarão interligadas e, juntas, na sua 

composição, dirão alguma coisa para o contemplador. Compreender uma obra pela 

ótica psicanalítica, pode-se dar por meio das associações de quem a contempla e da 

interpretação dos efeitos da obra sobre a própria psique. 

Não se trata de uma interpretação psicanalítica dentro do campo da relação 

dual entre psicanalista e paciente, pois a interpretação psicanalítica submete-se a 

princípios definidos, o que não é o propósito desta pesquisa. A interpretação é 

psicanalítica porque retoma o modo de pensar inventado por Freud, a partir da 

contemplação e dos efeitos da obra sobre o espectador, deixando os aspectos 

evidentes e buscando nas entrelinhas a revelação do invisível que a obra comunica. 

Trata-se de uma maneira de pensar que, segundo Mezan, se define “pela percepção 

dos efeitos do inconsciente, tanto no objeto a analisar quanto na atividade do 

analista, o que faz da interpretação não apenas reconstrução de sentido, mas, 

sobretudo, construção dele”. E mais, uma interpretação só se poderá dizer 

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

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

preenchidas a priori – pelos parâmetros reguladores da teoria.”43

A interpretação de uma obra é posta à prova ao ser comunicada, pois nesta 

comunicação, como afirma André Green, ela “revela abertamente as falhas de sua 

leitura e os limites de sua auto-análise.”44 Segundo esse autor, a prática da 

interpretação psicanalítica sobre as obras não se pode fazer do exterior por aqueles 

que “só conhecem a psicanálise através de livros” ou, ainda, por aqueles que 

procuram a “aquisição rápida e eficaz do poder interpretativo do analista, poupando-

se de atravessar as florestas negras ou pântanos do inconsciente.”45

André Green, em seu livro Revelações do Inacabado, incita o analista a 

pesquisar os efeitos indutores sobre as fantasias inconscientes de quem contempla 
                                                 
43 Renato MEZAN, A querela das interpretações e a leitura como trabalho, p.13. 
44 André GREEN, Literatura e Psicanálise: a desligação, p. 215. 
45 Ibid., p. 214 e 213. 
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a obra de arte, e também ajuda-nos a pensar a respeito das estruturas subjetivas, 

especialmente as sexuais do artista. Faz uma grande construção ao Cartão de 

Londres de Leonardo da Vinci e sugere pensar a psicanálise aplicada, sob o ponto 

de vista estético e também sob o ponto de vista da força simbólica que a obra de 

Leonardo suscita. Certamente, seguir passos semelhantes no desenvolvimento de 

meu trabalho, tomando inclusive, cuidados com as severas críticas que os críticos de 

arte fazem a este tipo de trabalho, quando a partir da obra tenta-se lhe equiparar 

especulações subjetivas do artista. Green aponta o perigo de enganos e apresenta 

as contestações que o trabalho de Freud a respeito de Leonardo da Vinci: e uma 

Lembrança de sua Infância suscitou nos críticos de arte e abalou alguns jovem 

psicanalistas.  

Neste mesmo livro, cita Green em sua contra-capa posterior, o risco de se 

fazer afirmações conclusivas a respeito da vida, da obra de um artista dizendo que  

este é o risco assumido por quantos se aproximam demais de uma 
verdade que, mesmo afirmada, só pode ser sugerida: quem 
inconscientemente consegue representá-la com extrema clareza, se 
afasta do que imagina ter desvelado, do que deveria ter permanecido 
velado; quem tendo-a descoberto em pensamento, a reencontra 
figurada,  recua diante de sua materialidade como diante de uma 
‘realização alucinante de desejo’, bela demais para se acreditar.46

 

André Green analisa as criações culturais a partir de dois pontos de vista: o 

endopoiético e o exopoiético. Quanto ao primeiro ponto de vista, este se reduz ao 

exame dos constituintes internos à obra. O exame será limitado à obra, ou com as 

próprias obras do autor, ou ainda, com obras de outros autores de seu mesmo 

campo. Já o ponto de vista exopoiético trata de todos os fatores da obra em vários 

níveis e fora dela. Estuda-se a vida do artista, o exame das condições sociais e 

políticas que formam o contexto da produção artística, a história das formas culturais 

e sua interação recíproca com as precedentes. Na verdade, a “psicanálise aplicada”, 

fora do tratamento, como se diz, é um misto de endo e exopoiética. Um misto ou, 

mais exatamente, um entre – dois. Em suma, não biografia, mas sim a relação entre 

a vida do criador e sua fantasmática pessoal. Esta fantasmática pessoal será mais 

importante que a própria história. Então, basta seguir a trilha dos significantes-chave 

(Lacan) = fantasias originárias (Freud). 
                                                 
46 André GREEN, Revelações do Inacabado, contracapa. 
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Green escreve em “Revelações do Inacabado” que 

a articulação de certo número de temas fundamentais que têm o 
poder, pelas relações que estabelecem entre si, de organizar as 
formações do inconsciente com as quais a obra está em contato 
íntimo, e das quais a biografia imaginária representa a elaboração 
secundária. Aqui, as relações podem se inverter, a saber, a obra 
poderá dizer mais sobre a vida interior do artista que os fatos – ao 
menos na forma através da qual eles nos chegaram – que terão 
marcado o curso de sua existência.47

 

Há tantos caminhos a seguir diante da obra, situar a obra dentro da própria 

produção do artista, vendo o processo histórico de sua produção, e as estruturas 

subjetivas que estão envolvidas em extrema tensão, o “mote da obra”.  Mas 

articulando a obra ao meio e aos pares, presentifica-se as forças mediadoras que 

tamponam os efeitos de confronto que a obra produz e até o não lugar da obra. 

Tendo aqui a pensar as mutações de estilos decisivos do artista, regressões a outros 

estágios. Diante do criador fica alarmado o seu gênio inovador, mas o que a obra 

convocará sempre será desconhecido, então, o artista está sempre diante do 

desconhecido. 

Segundo Green: ‘a singularidade do artista dependerá de sua maneira única 

de preencher estes quadros da atividade psíquica”.48 O que fazer com a sua própria 

criação? Com os seus pares? O seu meio?. 

Quanto aos que se propõem estudar estas questões da subjetividade do 

artista e sua obra, Green escreve: “Em matéria de psiquismo, o investigador que se 

propõe como finalidade o estudo de estruturas subjetivas não pode excluir de suas 

pesquisas suas próprias estruturas subjetivas”. 49 Estas pesquisas podem se tornar 

alavancas eficazes da conduta do pesquisador, mas risco se corre do pesquisador 

ficar cativo às próprias resistências do inconsciente, devido à implicação do que 

estuda no objeto de sua investigação. Diz ele que este é o tributo obrigatório a quem 

paga pela transgressão feita à outra pessoa – revelar o universo oculto do artista 

cuja obra é estudada. Precisa-se reconhecer o risco e aceitar. 

                                                 
47André GREEN,  Revelações do Inacabado, p.98. 
48 Ibid, p. 100. 
49André GREEN, Revelações do Inacabado, p.100. 
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Conclui Green 

a simples capacidade de ressonância com a obra, que não pode 
deixar fazer vibrar qualquer pessoa que a invista com muita 
intensidade (voluntária ou involuntária), é suficiente para ativar o 
inconsciente e suscitar ao mesmo tempo o duplo movimento de 
excitação e resistência, tanto no início das mais ricas fulgurações 
como dos mais surpreendentes extravios. 50  
 

 

 

2.  PIERA AULAGNIER 

 2.1. Metapsicologia 

Piera Aulagnier privilegiou a partir de sua prática psicanalítica com psicóticos, 

em consultório particular e em hospitais psiquiátricos, a atividade de representação 

do psiquismo, que visa “metabolizar” elementos de “natureza heterogênea em um 

elemento homogêneo”51 à estrutura de cada sistema, ou seja, do originário, do 

primário e do secundário. Acrescenta que esse metabolizado precisa ser constituído 

de informações carregadas de afetos, fontes de prazer ou desprazer. Quando há o 

prazer, há o ato de investimento libidinal, acionado pela pulsão de vida e, no caso de 

desprazer, há um ato de não investimento, entrando em cena a pulsão de morte. O 

prazer e o desprazer acompanham toda a atividade de representação do psiquismo. 

Para Freud, a atividade psíquica tem como objetivo evitar o desprazer e 

proporcionar o prazer: trata-se do Princípio do Prazer, o qual coexiste com o 

Princípio de Realidade e o de Nirvana. Para Aulagnier, semelhantemente, a meta 

adequada ao desejo da psique é, e sempre será, o estado de prazer, o desejo de 

prazer, mas não há como se livrar do desejo de não desejo, ou seja, da pulsão de 

morte. 

Aulagnier distingue “o que chama de prazer necessário para que a vida do Eu 

seja possível e o prazer suficiente para que o Eu escolha este possível”. 52

Portanto, dada a necessidade desses dois prazeres, se, no início da vida, só 

houver desprazer, o bebê poderá morrer. Deverá haver um “mínimo de prazer” para 
                                                 
50 Ibid.,  p.101. 
51 Piera AULAGNIER, A Violência da Interpretação: do Pictograma ao Enunciado, p.27. 
52Piera AULAGNIER , Os Destinos do Prazer, p.139. 
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se ter investimento e com isso a sobrevivência do bebê. O “prazer necessário” 

decorre do bom funcionamento do corpo do bebê e de uma antecipação, pré-

enunciação e investimento, conforme o desejo materno pela criança. O “prazer 

suficiente”, é decorrente dos investimentos e das escolhas do indivíduo.  

O acesso a esse “prazer necessário” corresponde  ter uma vida viável e ter 

um Eu em condições de investir no funcionamento da própria psique e do corpo. 

Este “prazer necessário” é parte da necessidade psíquica de prazer e, tornando-o 

possível, poderá acrescer-se o “prazer suficiente”, para que a escolha feita tenha 

sentido ao próprio olhar do Eu. 

 

  2.1.1. Experiência de Satisfação, Originário e Identificação 
Primária (Precursora do Eu) 

 

É a partir da situação de encontro entre o corpo e a psique do bebê com o 

corpo e a psique da mãe (e com a dos outros), que as experiências são registradas 

por meio de três modos de funcionamento psíquico: o processo originário, o primário 

e o secundário. Esses processos ou modos de funcionamento psíquico, cuja função 

é representar o vivido na psique, têm seu início com o modo de funcionamento 

originário, que é o único presente no nascimento e vai dar conta de representar a 

vivência de satisfação por um pictograma ou representação pictográfica. Parece 

haver uma correspondência em Freud, com os traços mnêmicos que registram a 

experiência de satisfação. Ocorrendo uma experiência de prazer ter-se-á o 

pictograma de fusão e, de outro modo, ocorrendo o desprazer, ter-se-á o pictograma 

de rejeição. 

Assim como Freud postula, desde o Projeto, (1895), reiterando no Capitulo VII 

da Interpretação dos Sonhos, (1900), que a vivência de satisfação instaura o desejo. 

Aulagnier defende a mesma concepção e acresce que o desejo tem duas metas 

pulsionais: desejo de desejo (pulsão de vida) e desejo de não desejo (pulsão de 

morte). 

Dentro de uma sucessão temporal Aulagnier postula que “tudo leva a crer que 

a distância que separa a entrada em ação do processo originário da do processo 
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primário é extremamente reduzida; a atividade do processo secundário é também 

muito precoce.”53

Segundo Aulagnier, no “encontro inaugural boca-seio”, há coincidência entre 

a “satisfação da necessidade, a absorção de um objeto e o encontro de objetos pela 

organização sensorial, fontes de excitação e prazer.” Neste momento, o seio “deve 

ser considerado um fragmento do mundo que tem a particularidade de ser 

simultaneamente audível, sensível, tátil, olfativo, nutritivo e, portanto, dispensador da 

totalidade de prazeres.”54 E será a partir da sensorialidade, que o seio provocará, na 

boca, aceitação ou expulsão. 

O bebê, juntamente com o leite deve, ingerir libido materna. O demandante – 

bebê, que apenas demanda libido (demanda primária), recebe a oferta do seio 

materno. Aulagnier postula que na demanda primária: “a mãe deseja que o infans 

demande” e “o infans demanda que a mãe deseje.”55

Conforme interpretação de Violante: 

neste instante, no qual ocorre a experiência de satisfação 
alimentar/libidinal, o seio materno é suporte de uma demanda e de 
um desejo que coincidem. O que especifica essa identificação 
primária, através da qual o bebê se identifica com as percepções 
coextensivas à resposta materna, é a alienação do bebê no desejo e 
no imaginário da mãe.56

 

Analisando esse meio psíquico a de se considerar os seguintes fatores: o 

porta-voz e sua ação repressora ligada ao discurso da mãe; a ambigüidade da mãe 

ao “saber poder pensar” da criança; o reforço da violência imposta, a linguagem 

fundamental, que são definidos como enunciados “pré-formativos” que nomeiam o 

vivenciado, transformando o afeto em sentimento; o discurso do casal compondo os 

primeiros rudimentos do Eu e o desejo do pai pela criança.  

“Psique e mundo∗ se encontram e nascem um com o outro, um para o 

outro”.57 Frente a esse espaço de encontro do qual o processo originário pode ser 

informado, caberá informações concernentes as qualidades de prazer e desprazer 

                                                 
53 Piera AULAGNIER, A Violência da Interpretação:do Pictograma ao Enunciado, p.28. 
54 Ibid, p.53. 
55 IDEM, Demanda e Identificação. In: Um intérprete em busca de sentido, p. 197. 
56 Maria Lucia Vieira VIOLANTE, A criança  mal amada, p.95. 
∗ Mundo para Aulagnier é designado como o conjunto do espaço extra-psique.  
57 Piera AULAGNIER, A Violência da Interpretação: doPictograma ao Enunciado, p.33. 
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de afeto. E desta experiência de encontro haverá um confronto da atividade psíquica 

a um excesso de informações que ela – a psique – vai ignorar. Excesso de 

gratificação, de excitação, de sentido, de frustração, de proteção. O bebê é 

confrontado continuamente, muito além de suas possibilidades de respostas. 

Segundo Aulagnier,  

a palavra materna é um fluxo portador e criador de sentido, que 
antecipa largamente a capacidade do infans de reconhecer e assumir 
significação. A mãe aparece como um ‘Eu falando’ ou ‘Eu falo’, que 
faz do infans o destinatário de um discurso, quando ele é ainda 
incapaz de apreender sua significação e quando todo ’escutado’ só 
pode ser metabolizado num material homogêneo à estrutura 
pictográfica’’.58  

 

Portanto, para Aulagnier o conceito de violência primária, está diretamente 

ligado ao discurso materno. Ele é o ‘’agente e responsável pelo efeito de 

antecipação imposto àquele de quem se espera uma resposta que ele é incapaz de 

fornecer.’’59

O conceito de violência para Aulagnier é devido a ela considerar que o 

psiquismo se constitui a partir de um discurso e de um desejo (materno de modo 

prevalente) alheio a ele que fala dele, por ele e para ele. Este discurso transmite 

injunções, interdições, limites do possível e do lícito. É por esta razão que ela – a 

mãe, será chamada de porta-voz.  

Violência primária designa 
o que, no campo psíquico, se impõe do exterior, ao preço de uma 
primeira violação de um espaço e de uma atividade que obedece a 
leis heterogêneas ao Eu e ao discurso; e uma violência secundária, 
que abre seu caminho, apoiando-se sobre a violência primária, da 
qual ela representa um excesso, excesso quase sempre nocivo e 
desnecessário ao funcionamento do Eu, apesar de sua freqüência.60

 

A violência primária é necessária para a constituição da futura instância 

chamada Eu, é necessária para permitir o acesso do sujeito à ordem do humano. Já 

a secundária trará as batalhas dos conflitos identificatórios. Na violência secundária, 

‘’a violência se exerce entre o Eu, quer se trate de conflitos entre Eus ou de um 

conflito entre um Eu e o diktat de um discurso social, que não tem outra finalidade 

                                                 
58 Piera AULAGNIER, A Violência da Interpretação: do Pictograma ao Enunciado, p. 35. 
59 Ibid., p. 35. 
60 Ibid.,  p. 36. 
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senão a de se opor a qualquer mudança nos seus modelos’’61, segundo postulações 

de Aulagnier 

O discurso da mãe tem a função de estruturação da psique do infans. A essa 

função atribuída ao discurso da mãe, Aulagnier definiu como porta-voz.62 O porta-

voz insere o bebê no discurso do meio, trazendo-lhe leis e exigências. O porta-voz é 

como o delegado, o representante de uma ordem exterior.  

A esse discurso proferido pelo porta-voz, que precede ao nascimento do 

sujeito é uma espécie de sombra falada, ou seja, a mãe que fala e projeta sobre o 

corpo do infans, ‘’tomando o lugar deste a quem se dirige o discurso do porta-voz.’’63 

A análise das relações do porta-voz com o corpo do infans (objeto do saber da mãe) 

e do porta-voz e a ação repressora dará a base para a elucidação da problemática 

identificatória, que segundo Aulagnier, “tem como eixo de transmissão, de sujeito a 

sujeito, de um reprimido necessário às exigências estruturais do Eu.’’64 Aulagnier 

escreve que são os desvios que este processo pode sofrer que explicam ‘’o que 

separa a psicose da não psicose e mostram a função desempenhada [...] do primeiro 

representante dos outros.’’65 Esse representante que abre para a existência de uma 

ordem na cultura constitutiva do discurso e do social. 

Aulagnier define porta-voz como:  

a função atribuída ao discurso da mãe” na estruturação da psique, 
dando-lhe suas leis e exigências e, que mais tarde terá significação. 
Ela também salienta a importância do objeto-voz e que a função da 
voz tem a sua carga libidinal. Essa voz materna intercambia esses 
dois espaços psíquicos (mãe-infans) e a mãe terá função vital para o 
seu bebê. Viver exigirá satisfação das necessidades frente a um 
bebê que não é autônomo, mas “as necessidades da psique exige 
uma resposta, sem a qual o infans pode perfeitamente, apesar de 
seu estado prematuro, decidir recusar a vida.66

É espantoso que suas produções sejam, já de início acabadas: este 
infans, que necessitará de anos para apropriar-se e constituir a 
função própria do secundário, mostra, no registro da representação 
pictográfica e da figuração fantasmática, construções de uma 
perfeição e uma elaboração sem falhas, as quais se repetirão 
fielmente durante a sua vida. 67

                                                 
61 Piera AULAGNIER, A Violência da Interpretação: do Pictograma ao Enunciado,  p.36. 
62 Ibid., p.106. 
63 Ibid., p.109. 
64 Ibid.,  p.110. 
65 Ibid., p.110. 
66 Ibid.,  p.107. 
67 Ibid., p. 107. 
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 E o pai, qual a sua importância para a criança? A criança ao encontrar o 

desejo do pai – que permite a organização de seu Eu – estará em contato com a lei, com o 

acesso ao simbólico, ao doador do nome. Segundo Aulagnier68 forclusão do desejo do pai 

remeterá a criança ao destino psicótico. O pai é “o primeiro representante do Outro, na cena 

do real, ou do discurso dos outros, do discurso do meio”. 

 O encontro com este “outro sem seio”, conforme designa Aulagnier é a fonte 

de prazer e afeto. Esse encontro não se dá no registro da necessidade, se dá num outro 

espaço, ou seja, “ ‘outro espaço’ desejado pela mãe, o que não representa o pai na cena e é 

este desejo que lhe confere o seu poder”.69

 

  2.1.2. O originário e a representação pictográfica 

O processo originário para Aulagnier se dá antes do processo primário. Trata-

se de um modo arcaico de funcionamento psíquico, e, representará na psique o 

encontro inaugural boca-seio, através de um pictograma ou representação 

pictográfica. 

Pictograma para Aulagnier em Destinos do Prazer tem a ver com “o próprio do 

pictograma é a impossibilidade de levar em consideração os conceitos de 

exterioridade, de não identidade, de ausência de projeção”.70 E em Violência da 

Interpretação, a autora acrescenta que pictograma é “a representação que a psique 

se dá a si própria, como atividade representante [ou pictografante]; ela representa 

como fonte que engendra o prazer erógeno das partes corporais e contempla sua 

própria imagem e poder, no seu auto-engendrado, ou seja, neste ‘visto’, ‘escutado’ 

ou ‘percebido, que se apresenta como auto-engendrado por sua atividade”.71 O 

pictograma é, então, a primeira representação que a atividade psíquica faz dela 

mesma, “através da figuração do objeto zona-complementar e do esquema 

relacional que ela impõe a estas duas entidades.”72

Violante considera em Da Metapsicologia Psicanalítica I, 

que o originário é coextensivo a uma experiência que coloca em 
ação uma ou mais funções do corpo, em decorrências de excitações 
sensoriais. Graças a experiência de representabilidade, sua atividade 
própria de representação, inscreve a psique numa imagem da coisa 

                                                 
68 Piera AULAGNIER, Violência da Interpretação: do Pictograma ao Enunciado, p. 138. 
69 Ibid., p. 140. 
70 Piera AULAGNIER, Os Destinos do Prazer, p. 95. 
71 Piera AULAGNIER, A Violência da Interpretação: do pictograma ao enunciado, p. 63. 
72 Ibid., p. 57. 
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corporal, ou seja, uma ‘imagem da zona-objeto-complementar’. Esta 
imagem ainda não é aquilo que Freud denomina de representação 
da coisa – a obra do processo primário. A inscrição psíquica é 
sensorial, fonte de prazer ou desprazer.73  

 

No originário, boca-seio é representado pictograficamente, como se fossem 

uma unidade, há uma fusão, uma união no caso da ocorrência de prazer; ou então, 

no caso da ocorrência do desprazer, boca-seio se rejeitam, se repelem. Quando há 

o prazer, há um investimento libidinal da boca, do seio, do leite, da função alimentar 

e da própria atividade de representação picitográfica. 

Por outro lado, quando há o desprazer, ocorre o ‘ódio’ radical, que leva a um 

desinvestimento (não investimento) – e que gerará um estado tensional. No prazer 

tem-se a ação de Eros e, no desprazer, a ação de Tanatos. Eros e Tanatos fazem 

parte das duas metas do desejo: o desejo de desejo e o desejo de não desejo ou 

ainda, o desejo de não ter de desejar. Logo, pulsão de vida esta ligada a Eros e ao 

movimento expresso de fusão e, na pulsão de morte, tem-se Tanatos, que, no 

originário está representado pelo ‘ódio radical’, o desejo de auto-destruição é a 

primeira manifestação da pulsão de morte.74

 

  2.1.3. O Primário e a Representação Fantasmática 

O originário - essa representação funciona sozinha -, apenas no início do 

nascimento e, logo após, é substituída pelo processo primário. Isto porque, 

inexoravelmente, a realidade de separação se impõe. Com a realidade se impondo 

surge à negação, o ódio e obriga a psique a se ver destituída do poder de auto-

engendrar prazer. 

Logo, o modo de funcionamento primário entra em cena muito cedo, com a 

finalidade de dar conta da presença e ausência da mãe e dos afetos – de prazer e 

desprazer – que daí advém. Isto significa que o primário começará a funcionar 

quando o conceito de separável se impuser. A psique representará o vivido por uma 

fantasia. Está-se aqui diante do registro do inconsciente, ou seja, do indizível. 

                                                 
73 Maria Lucia Vieira VIOLANTE, Da Metapsicologia Psicanalítica, In: Piera Aulagnier, p.23. 
74 Piera AULAGNIER, A Violência da Interpretação: do pictograma ao enunciado, p. 45. 
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Aulagnier em Um Intérprete em Busca de Sentido I concebe a fantasia “como 

o núcleo primeiro e irredutível do inconsciente, onde se inscreve de modo indelével a 

relação do sujeito com o desejo”75

O postulado que rege o primário é a onipotência do desejo do Outro. Toda a 

atribuição da causa do vivido será remetida a este postulado. Este Outro será visto 

como querendo dar ou recusar prazer, sendo a mãe, via de regra, o representante 

do Outro. No caso do desprazer, que também é atribuído ao desejo do Outro, dará 

lugar ao masoquismo primário. Portanto, “esta interpretação projetada sobre o 

desejo do Outro é fundamento do masoquismo primário.”76

 Violante escreve em Piera Aulagnier: Uma Contribuição Contemporânea à 

Obra de Freud: 

No limite das representações do originário, o primário inscreve 
psiquicamente a cena primária. Esta constitui o núcleo de toda 
organização fantasmática, sendo testemunha do ‘engrama 
pictográfico’∗ - do que une uma parte do corpo ao outro, penetrando-
o; ou que o corpo expulsa, rejeitando a parte da qual deseja a 
destruição. Trata-se no primeiro caso, de um ‘ato’ de amor e, no 
segundo, de ódio. Por meio desse modelo, o bebê forja todas as 
respostas a cerca de sua própria origem – é o que a criança pequena 
quer saber, quando indaga de onde vêm os bebês -, do desejo e da 
relação entre seu espaço corporal e do outro”. 77

Portanto, toda a construção do primário tem sua base – a cena 
primária – que é feita de material oriundo do originário, “graças ao 
empréstimo que este faz do modelo somático, ou seja, ou do 
apropriar-se e do rejeitar.”78

 

 Num segundo momento do primário, a imagem da palavra aparece como 

‘significação primária’. Ela não terá signo lingüístico. Essa significação primária será 

constituída por seqüências fonéticas escutadas pelo bebê – que ainda não forma 

frase, mas que informam ao primário a respeito do desejo materno, em dar ou 

recusar prazer. 

 Postula Aulagnier em Violência da Interpretação que: 

Se é verdade que o primário tem como primeiro material a imagem 
da coisa, é necessário acrescentar que a representação fantasmática 

                                                 
75Piera AULAGNIER , O desejo de saber em suas relações com a transgressão, In: Um Intérprete em Busca de 
Sentido I,  p.171. 
76 IDEM, A Violência da Interpretação: do pictograma ao enunciado,  p. 73. 
∗ Engrama Pictográfico é um traço mnésico não assimilável a uma imagem. (V. I. – p.71).  
77 Maria Lucia Vieira VIOLANTE, Piera Aulagnier: Uma Contribuição Contemporânea à Obra de Freud, p.34. 
78 Ibid., p 35. 
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que daí resulta é a figuração de um estado da psique, que 
acompanha qualquer excitação sensorial erógena. È porque o ouvido 
começa por ‘ver’ o escutado, que a imagem da coisa e a imagem da 
palavra poderão fundir-se, e o resultado é que o sujeito só poderá ver 
enquanto ele pode se ‘pensar’ como aquele que vê.” 

E em rodapé ela acresce a seguinte informação:  
Ver, ouvir, pensar o escutado: a partir do momento em que a imagem 
da palavra se converte num material metabolizável pelo processo 
primário, toda hierarquização torna-se possível.79

 O registro do escutado e da voz merecem destaque especial, em 

particularmente, devido ao lugar preponderante que ocuparão no sistema semântico 

da constituição do Eu. E para finalizar esta parte do originário, a representabilidade 

do pictograma (originário) e o cênico da figuração (primário) tem como materiais, 

objetos modelados pela psique materna, que os dota de índice libidinal. Para que o 

objeto seja alçado a status de objeto psíquico, Aulagnier escreve que: 

Este objeto só é metabolizado pela atividade psíquica do infans, se e 
à medida, que o discurso da mãe dotou-o de um sentido de 
testemunho, por sua nomeação. Neste sentido, ‘ingerido’ com o 
objeto, Lacan verá na introjeção originária de um significante, a 
inscrição de um traço unário. E é verdade que é sempre uma palavra 
ou um significante que a criança ingere.80

 Com um acréscimo de Aulagnier:  

Nós nos separamos dele [Lacan], entretanto, no que se refere ao 
destino desta incorporação: o originário ignora o significante, ainda 
que este último permaneça o atributo necessário para que o objeto 
se preste à metabolização radical que o processo o faz sofrer.81

 

 Lacan afirma que o sujeito que fala é antes de mais nada, um sujeito que foi 

falado anteriormente. Essa condição do homem ser falado é atributo da linguagem. 

O pictograma, por sua vez, para pensá-lo, ou seja, torná-lo dizível, somente através 

da construção e de uma hipótese que são obra do Eu. Entretanto, há uma 

dificuldade do sujeito em aceitar que o que é de seu conhecimento e, portanto, no 

poder do discurso, não acompanha o poder de modificação. Para uma modificação 

da realidade – “faz parte do projeto do Eu”.82

 

                                                 
79 Piera AULAGNIER, A Violência da Interpretação: do Pictograma ao Enunciado, p.88.  
80 Ibid.,  p. 107. 
81 Ibid., p. 107.  
82 Ibid., p. 103. 
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  2.1.4 Com o Advento do Eu, O Secundário e a Representação 
Ideativa 

Cabe neste momento destacar que, para Aulagnier, o Eu é constituído por 

duas dimensões: a identificada e a identificante.83 A identificada cabe à mãe, ou 

melhor, trata-se dos pensamentos pelas quais a mãe pensa o Eu do bebê, que ainda 

no ventre ela o antecipa e em seu espaço psíquico garante espaço de certos pontos 

de certeza. E a dimensão identificante, que “é o agente da ação psíquica”, investe 

na identificada e no futuro. 

Ou seja, para Aulagnier o Eu é constituído por duas dimensões: a identificada 

(provinda do discurso materno) e a identificante (que não é produto passivo do 

discurso do outro). E, terá duas funções, a de pensar e investir. 

Piera Aulagnier salienta que todo indivíduo nasce num “espaço falante” e que 

o Eu é estruturado pela linguagem. Tem-se que pensar nesse “micro-meio” como 

uma organização de forças libidinais e que tem a ação sobre a psique do infans, 

sendo esses organizadores essenciais do espaço familiar, “o discurso e o desejo do 

casal parental∗.”84

O processo originário e primário precisa de uma terceira forma de atividade 

psíquica, o processo secundário, que age num espaço heterogêneo ao deles. E 

Aulagnier considera “a representabilidade do pictograma e o cênico das figurações 

tem como materiais, objetos modelados pelo trabalho da psique materna.”85

Para que esses representantes tenham poder de representabilidade e de 

figurabilidade é necessário que tenham sido marcados pela psique materna, que os 

dota de índice libidinal. A marca que a mãe deixa no objeto é necessária para as 

duas metabolizações anteriores, do originário e do primário. 

Ainda segundo a autora, uma mãe com saudável resolução edípica na sua 

infância deve ter as seguintes características: 

                                                 
83 Cf. Piera AULAGNIER, Os dois princípios do funcionamento identificatório: permanência e mudança. In: Um 
intérprete em busca de sentido I. 
∗ Afetos e sentimentos do discurso e desejo do casal parental retorna a cena psíquica da criança, para constituir 
os primeiros rudimentos do Eu; são estes ‘objetos’ exteriores e já investidos pela libido que, a posteriori, darão 
nascimento ao Eu, designando-o como aquele que inveja, os possui, os recusa, os deseja. (VI – p.105-6) 
84 Piera AULAGNIER, Violência da Interpretação: do pictograma ao enunciado, p.105 
85 Ibid.,  p. 107. 
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A repressão bem realizada de sua própria sexualidade infantil; um 
sentimento de amor dedicado à criança; seu acordo com o essencial 
do que o discurso cultural do seu meio diz sobre a função materna; a 
presença, a seu lado, de um pai da criança, a quem ela dedica 
sentimentos positivos.86

 

Frente ao processo secundário está-se diante da instância enunciante. Esse 

modo de funcionamento psíquico tem exigência de significação. Toda a causalidade 

do vivido será atribuída a uma causalidade inteligível, é o postulado que rege esta 

instância. 

De acordo com Violante em Piera Aulagnier: Uma Contribuição 

Contemporânea à Obra de Freud que: “os produtos deste modo de funcionamento 

são as idéias ou representações ideativas e os enunciados”.87

Para Aulagnier (1968), em Demanda e Identificação considera que: “o 

primeiro papel que o sujeito faz a linguagem desempenhar é exatamente o de 

veicular sua demanda”.88 Será na e para linguagem que o bebê vai constituir a 

linguagem do discurso. 

O tempo da dialética identificatória será no estádio do espelho – o estádio 

formador da função do Eu. Esse estádio inaugura o registro imaginário como lugar 

das identificações do Eu. Aulagnier concorda com o conceito de estádio do espelho 

de Lacan, que é o ponto de partida para o segundo tempo da dialética identificatória, 

é “o momento no qual se realiza o encontro entre um olhar e um visto identificado 

por aquele que olha como idêntico a si mesmo.”89

Segundo interpretação de Violante: 

Essa identificação consiste em identificar o visto (identificado) com o 
idêntico a si mesmo por aquele que olha (identificante) e diferente de 
qualquer outro objeto (a mãe). Da coincidência entre essas duas 
dimensões identificante e identificada (nomeada, investida, 
idealizada primeiramente pela mãe), resultará o Eu-Ideal, ou seja, a 
unidade imaginária do Eu, a ser auto-investida.90

 

Em suma, a trajetória do processo identificatório é marcada por três 

momentos: o primeiro momento corresponde ao nascimento e aqui se dá a 
                                                 
86Piera AULAGNIER, Violência da Interpretação: do pictograma ao enunciado,  p.110. 
87 Ibid.,p. 39. 
88 Piera AULAGNIER, Demanda e Identificação. In: Um Intérprete em busca de SentidoI, p. 194. 
89 IDEM, Desejo, Demanda e Sofrimento, In: Um Intérprete em Busca de Sentido I, p.201. 
90 Maria Lucia Vieira VIOLANTE, A Criança Mal Amada, p. 106. 
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identificação primária. A seguir vem o advento do Eu, que corresponde a 

identificação imaginária ou especular e, o terceiro que culmina com a identificação 

simbólica, a identificação ao projeto. Neste terceiro momento caberá ao Eu a tarefa 

de remodelar os diferentes enunciados contraditórios a respeito de si, modificando a 

sua relação de dependências em relação aos pensamentos dos pais. 

O projeto identificatório pode ser entendido como uma construção contínua do 

Eu pelo Eu, essa autoconstrução é uma projeção temporal que faz o sujeito ir a 

direção ao seu futuro, “projeção que depende à própria existência do Eu”.91

Postula Aulagnier: 

O Eu nada mais é do que saber do Eu sobre o Eu [...] tem como 
condição e como finalidade, assegurar ao Eu um saber sobre o Eu 
futuro e sobre o futuro do Eu. O ‘Eu constituído’ designa, por 
definição, um Eu suposto capaz de assumir a experiência de 
castração [...] de renunciar ao atributo de certeza.92

 

A partir do Complexo de Édipo, o sujeito está apto a modelar a imagem à qual 

o Eu espera tornar-se. Há dois tempos para atingir essas novas referências 

identificatórias. No primeiro, quando a criança enuncia: “quando eu for grande”, essa 

enunciação implica a conjugação de um tempo futuro. No segundo momento, a 

criança enuncia: “eu serei isto”. A partir deste ponto, esse sujeito tem acesso a um 

predicado possível e adequado ao sistema de parentesco que ele partilha. 

Características que confirma o acesso ao registro simbólico e a uma problemática 

identificatória adequada a esse registro. 

Mas, para se chegar a formular “quem é o Eu” este sujeito terá de renunciar a 

crença de ter sido, de ser ou vir a ser o objeto do desejo da mãe. A coincidência 

entre o Outro e a mãe deverá se dissolver definitivamente. Segundo Aulagnier, “a 

voz materna não tem mais o direito, nem o poder de dar uma resposta dotada de 

certeza, que exclua a possibilidade de dúvida e de contradição ao: ‘quem sou Eu?’ E 

ao ‘o que deve o Eu tornar-se?’ A essas duas questões que devem, entretanto, ter 

uma resposta, o Eu responderá em seu próprio nome, pela autoconstrução contínua 

de uma imagem ideal, que ele reivindica com seu bem inalienável e que lhe garante 

                                                 
91 Piera AULAGNIER (1975), A Violência da Interpretação: do Pictograma ao Enunciado, p.154. 
92 Ibid., p.154. 
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que o futuro não se revelará, nem como efeito do acaso, nem como forjado pelo 

desejo exclusivo de um outro Eu.”93

Quanto ao trabalho de elaboração psíquica de reconhecimento do espaço do 

separável entre o Eu e o Outro, quanta necessidade do reconhecimento do próprio 

desejo para que se possa preservar um projeto futuro. E necessário que este sujeito 

suporte o paradoxo de suas próprias exigências identificatórias. Deve apoiar-se num 

desejo de um tempo futuro, para formular um novo projeto, num movimento que só 

terminará com a morte. 

Segundo Aulagnier: “Entre o Eu e seu projeto deve persistir uma separação: o 

que o Eu pensa ser, deve revelar uma ‘a menos’ sempre presente, em relação ao 

que ele deseja tornar-se.”94

Então, entre o Eu e o seu projeto há uma lacuna que é acrescida de uma 

esperança que se aliada ao Eu pode-se chegar ao Ideal, mas essa esperança nunca 

chega, está aí posta para fazer o sujeito caminhar e, a abertura para esta 

constatação é a descoberta da sua própria castração, definida por Aulagnier, em 

Violência da Interpretação, “como a descoberta, no registro identificatório, de que 

não ocupamos jamais o lugar que acreditávamos nosso e que inversamente já 

estávamos destinados a ocupar um lugar no qual não poderíamos ainda encontrar-

nos”.95

Para o Eu, não ser solapado por angústias, ele necessitará de referências que 

o asseguram de suas identificações. Quando não há como se assegurar em suas 

identificações, o sujeito esbarra-se numa “ausência, num luto, numa recusa, numa 

mentira que obrigam o sujeito ao doloroso questionamento de seus objetos, de suas 

referências, de sua ideologia.”96

Concluindo com Aulagnier, então,  

eis porque a castração é uma experiência na qual podemos entrar, 
mas da qual, num certo sentido, não podemos sair: podemos nos 
recusar a participar dela, podemos empreender uma desesperada 
marcha-ré, mas é uma ilusão acreditar que dela podemos sair. O que 
podemos fazer é assumir a experiência da forma a preservar para o 

                                                 
93 Piera AULAGNIER, A Violência da Interpretação: do Pictograma ao Enunciado,  p.156. 
94 Ibid., p.157. 
95 Ibid., p.158. 
96 Ibid., p.158. 
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Eu alguns pontos fixos, que servirão como apoio, quando surgir o 
conflito identificatório.97

 

A psique tendo de dar conta da diferença sexual anatômica, ser privado ou 

não de um pênis, joga este sujeito a ter de pensar nesta sua “primeira descoberta 

que faz o Eu no campo de suas referências identificatórias”.98 Essa primeira divisão 

entre os sujeitos remete-os a nunca poder conhecer o que é o gozo do outro sexo. 

Aulagnier99 vai postular que a angústia de castração é a mesma coisa que a 

angústia identificatória e, é o tributo a ser pago a esta instância chamada Eu, e sem 

a qual ele não poderia ser sujeito de seu destino. E que uma vez o Eu constituído, a 

castração e a identificação são duas faces de uma mesma unidade e, a angústia 

romperá diante das oscilações das referências identificatórias. Nem a estrutura 

psíquica, muito menos qualquer cultura impedirá de advir a experiência da angústia.  

Entretanto, pode-se sustentar que na estrutura familiar, como na estrutura 

social, “existem formas particularmente ansiogênicas e, devido a isto, 

particularmente aptas a induzirem no sujeito reações psicóticas ou comportamentos 

que, de maneira mais ou menos camuflada, se aproximam delas.”100  

 

  2.1.5. Identificação ao Projeto 

 O próximo passo da dialética identificatória na constituição do Eu trata-se da 

identificação ao projeto, no “tempo de compreender”. Essa passagem da 

identificação especular à identificação ao projeto é uma ponte de passagem entre as 

demandas pré-genitais à demanda pós-edípica. A castração é o balizador deste 

tempo: a castração como o “tempo de concluir”. 

 Aulagnier fala que três condições precisam ser cumpridas para que o tempo 

de compreender se instaure: “a crença atribuída pela criança à ameaça materna”, 

“seu reconhecimento do papel privilegiado que o pênis tem enquanto fonte de 

prazer” e “a descoberta de que esse objeto falta nas meninas, donde começa por 

deduzir que lhes cortaram em expiação a uma falta.”101  

                                                 
97 Piera AULAGNIER, A Violência da Interpretação: do Pictograma ao Enunciado,  p.158.  
98 Ibid., p.158. 
99  Cf. Ibid., p.158-9. 
100 Ibid., p.159. 
101 IDEM, Desejo, Demanda e Sofrimento. In: Um Intérprete em Busca de Sentido I, p.210-211. 
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Depois de assumida a castração simbólica, o indivíduo tem acesso ao projeto 

identificatório. O ”projeto” como aquilo que, na cena do consciente, se manifesta 

como efeito de mecanismos inconsciente próprio da identificação, representa a cada 

etapa, o compromisso “em ato”. 

 O projeto é a resposta à pergunta que o sujeito faz a si mesmo: O que ele é? 

Quem é o “Eu”? “O projeto é o que ele oferece à sua própria demanda 

identificatória.”102

 Em resumo, a identificação simbólica corresponde à demanda pós-edípica e 

se dará em dois momentos: a que vai do advento do Eu até a castração ou “tempo 

de compreender” e o que se estende entre este último e o “tempo de concluir”, 

resultando na identificação ao projeto. O projeto identificatório corresponde ao ideal 

do ego freudiano.  

Segundo interpreta Violante, “o projeto vem a ser a construção de uma 

imagem ideal de si a se realizar no futuro, projeção que vem satisfazer a demanda 

identificatória do Eu.”103. No espaço destinado a comentar a psicopatologia destaco 

a trajetória do processo identificatório que é marcada por três momentos: a 

identificação primária, a imaginária ou especular e a identificação simbólica, que se 

trata da identificação ao projeto. 

  

 2.2. Psicopatologia 

  2.2.1. Conflito identificatório 

Aulagnier, em O aprendiz de historiador e o mestre feiticeiro, postula que o Eu 

infantil recorre a um polimorfismo de defesas, que não pode ser encarado como um 

sinal de psicopatologia. As defesas das crianças frente a seus conflitos 

identificatórios culminarão em uma “escolha” defensiva, próximas ao período do 

“tempo de compreender”. O Eu aparece como um “aprendiz historiador” e o id é 

como o seu “mestre feiticeiro”. O sujeito constrói sua história a partir da interpretação 

de seu presente e da reconstrução fragmentária de suas lembranças e dos relatos 

obtidos de sua infância. A psicopatologia, para Aulagnier, é comparada a 

verdadeiros quebra-cabeças, peças de seu edifício identificatório, primeiros encaixes 

                                                 
102 Piera AULAGNIER, A Violência da Interpretação: do Pictograma ao Enunciado, p. 217. 
103 Maria Lucia Vieira VIOLANTE, Piera Aulagnier: uma contribuição contemporânea à obra de Freud, p.112. 
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que servem de pontos de certezas nas quais o Eu se ancora e que certamente foram 

promovidos pelos identificados presentes no discurso parental – paterno e materno, 

de modo prevalente. 

A criança inicialmente é nomeada pelos pais e, só posteriormente, apropria 

como sua essa nomeação, se apropria do discurso parental. Existem três momentos 

para o percurso identificatório que o Eu seguirá transcorrida a infância: 

To  designa o momento do nascimento do infans (identificação primária) 

T1  o advento do Eu (identificação imaginária ou especular) 

T2  tempo de concluir (identificação simbólica → identificação ao projeto) 

Aulagnier postula que é exatamente em T2 – o tempo de concluir – que se 

instala a potencialidade. E para ela o conceito de potencialidade “engloba os 

‘possíveis’ do funcionamento do Eu e de suas posições identificatórias, uma vez 

terminada a infância.”104 E caberá também ao Eu a tarefa de remodelar os diferentes 

enunciados identificatórios a respeito de si: modificando a sua relação de 

dependência em relação aos pensamentos dos pais. 

Conceituando então a potencialidade dessa maneira, Aulagnier compreende a 

psicopatologia além de conflitos pulsionais, engloba conflitos identificatórios que se 

estabelecem no interior do Eu – entre suas dimensões identificante e identificada – o 

conflito psicótico; entre o Eu e os seus ideais – o conflito neurótico; o conflito no 

interior do Eu e entre o Eu e seus ideais, conflitos mistos, próprios da potencialidade 

polimorfa, que também são considerados conflitos identificatórios localizados entre 

as neuroses e psicoses.  

  2.2.2.Traumatismo de encontro 

Em um trecho de Nascimento de um Corpo e Origem de uma História, 

trabalho de Aulagnier, apresentado no IV Encontro Psicanalítico D’Aix-En-Provence, 

de 1985, ela deixa claro que a mãe tem uma representação do corpo do bebê antes 

de ele nascer e que esta representação é fantasiada, pré-investida e pré-enunciada. 

Para que haja um investimento no bebê, anterior ao seu nascimento, esta mãe terá 

que ter tido uma saudável resolução edípica na sua infância. 

Aulagnier postula neste mesmo trabalho que, 
                                                 
104 Piera AULAGNIER , O aprendiz de historiador e o mestre feiticeiro, p.228. 
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o Eu não pode viver nem investir um corpo despossuído da história 
de sua existência. Uma primeira versão construída e conservada, 
esperando na psique materna, recebe este corpo para unir-se a ele. 
A imagem do corpo da criança que se espera sempre faz parte do 
‘Eu antecipado’, para quem é dirigido o discurso materno. Se o ‘Eu 
antecipado’ já é um ‘Eu historiado’, que insere imediatamente a 
criança em um sistema de parentesco e, por meio dele, em uma 
ordem temporal e simbólica, a imagem corporal desse Eu, tal como o 
porta-voz o construiu, conserva a marca de seu desejo (o desejo 
materno).105

 

O corpo do bebê com suas manifestações somáticas e afetivas marcarão sua 

singularidade, que será acolhida pela mãe, sendo esta singularidade de acordo ou 

não com o que ela pré-enunciou e pré-investiu. A respeito disto, Aulagnier diz: “o 

corpo do bebê é o complemento necessário para estabelecer um estado de união 

entre representante psíquico pré-forjado pela psique materna, que se refere à ‘idéia 

criança’ (ou à sua criança ideal) e a essa criança que está aí.”106  

Mas nem sempre o representante psíquico pré-forjado pela psique materna 

serve como ancoragem para o corpo real do bebê.  

Violante, em seu livro Piera Aulagnier: Uma Contribuição Contemporânea à 

Obra de Freud oferece uma contribuição elucidativa a respeito deste momento entre 

a mãe e o bebê, frente a esta problemática: “a mãe encontra-se numa situação 

insustentável: de um lado, deve preservar um desejo de vida para este bebê, investir 

nas funções necessárias para fazê-lo captar mensagens de seu corpo. De outro, terá 

de instalar, com este fim, um novo referente psíquico, sem o qual o bebê correrá o 

risco de se tornar um não existente. Mas este novo representante precisa enraizar-

se no tempo, em um desejo, em uma história”. E continua: “Seria então necessário 

que a mãe desse lugar a um representante psíquico do bebê que exigisse o 

desaparecimento daquele que o precedeu. Este novo representante seria o único a 

poder sustentar uma representação relacional mãe/filho ajustada à economia 

psíquica da mãe.”107

Mas esse reinvestimento num outro representante psíquico para o bebê, 

sempre dura um longo tempo de elaboração, que será variável de mãe para mãe e 

                                                 
105 Piera AULAGNIER , Nascimento de um Corpo e Origem de uma História. In: Corpo e História – IV 
Encontro Psicanalítico D’Aix-En-Provence, p.119. 
106Ibid.,  p.143. 
107 Maria Lucia Vieira VIOLANTE, Piera Aulagnier: Uma Contribuição Contemporânea à Obra de Freud, p. 
66. 
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sempre trará conseqüências para o bebê. Esse tempo Aulagnier diz que coincide 

com a passagem do bebê à criança, quando essa criança já faz emissões verbais 

provenientes de um Eu com função de mensageiro que vai atribuir a si as suas 

próprias construções, como auto-engendradas. 

Ficar privado do representante psíquico que o deveria ter acolhido é como ter 

estado fora de sua história, como construir uma história deixando em branco um 

primeiro capítulo. Para este Eu que está começando a ser historiador e construtor, 

este certamente será um problema enfrentado pelo seu Eu desde os seus primórdios 

de sua constituição. Essa vivência de vazios, brancos, faltas, ausências, ou 

quaisquer nominações desse tipo, vão deixar traços indeléveis no funcionamento 

psíquico dessa criança, futuro adulto, que só a análise, mas nem sempre, poderá 

esclarecer particularidades desse encontro e as complexas reações do bebê frente a 

esse “traumatismo de encontro” que suas mães portavam. 

Essa mãe então, sofrendo de “traumatismo de encontro”, fará com que o 

corpo do bebê não possa se ancorar na representação materna, sendo então, 

mutilado dessa representação psíquica, abrindo possíveis caminhos prototípicos 

para o bebê: certas formas de adição, de anorexia, quadros imprecisos também 

denominados de “estados limites”. Aulagnier conclui, 

não existe corpo sem sombra, não existe corpo psíquico sem essa 
história que é a sua sombra falada. Sombra protetora ou 
ameaçadora, benéfica ou maléfica que protege de uma luz muito 
crua ou que anuncia a tempestade, mas, em todos os casos, sombra 
indispensável, pois a sua perda implicaria a perda da vida, em todos 
os seus aspectos.108

 

  2.2.3. As relações simétricas e assimétricas: amor x paixão 

Aulagnier, em Os Destinos do Prazer, parte de dois protótipos de relações, 

um nominado por ela de simétrica – o amor – e outra, de assimétrica – a paixão. 

Nesta minha dissertação, interessa-me a relação assimétrica e será a este protótipo 

paixão que me dedicarei. 

Um breve espaço para que eu possa falar das relações simétricas. Para 

amar, o Eu deve ter podido conservar a capacidade de deslocamento e de 

mobilidades dos investimentos. Segundo Aulagnier, o Eu do que ama deverá ter a 
                                                 
108.Piera AULAGNIER, Nascimento de um Corpo e Origem de uma História. In: Corpo e História – IV Encontro 
Psicanalítico D’Aix-En-Provence, p. 149. 
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capacidade de separar “objetos pertencentes à categoria de necessidades” e 

“objetos necessários à esperança de prazer” .109

Quando há no Eu essa capacidade de diferenciação e de repartição diferente 

aos objetos, esse Eu poderá amar, ou seja, estabelecer com um outro Eu que lhe faz 

uma demanda análoga, uma relação de simetria. “O amor pressupõe uma certa 

partilha ou pelo menos a ilusão dessa partilha” e para a relação de simetria ocorrer, 

dois termos dessa relação precisam ser levados em consideração, segundo 

Aulagnier : 

Cada um dos dois Eu é para o Eu do outro, objeto de um 
investimento privilegiado no registro do prazer. O que não significa 
que privilegiado seja sinônimo de exclusivo”. E mais, “uma relação 
(...) na qual cada um dos dois Eu se revela ao outro e é reconhecido 
pelo outro como fonte de prazer privilegiado e ainda como detentor 
de um poder de sofrimento igualmente privilegiado110. 

 

Aulagnier concebe que a relação de simetria se define pelo lugar privilegiado 

que cada um tem para o outro no registro do prazer e pelo fato de que cada um 

atribui ao outro um mesmo poder de prazer e de sofrimento. A simetria diz respeito à 

analogia e não à identidade. Por analogia deve-se pensar reciprocidade do poder 

afetivo do qual dois interessados gozam reciprocamente. 

Quanto à relação assimétrica, que faz parte de um tempo considerável na 

vida do meu sujeito de estudo – Camille Claudel –, seja na sua relação com Rodin, 

seja na sua relação com a bebida,  o poder de prazer e de sofrimento está presente 

entre os dois parceiros, embora tenha sentido qualitativo e não quantitativo. 

Aulagnier concebe uma relação passional como aquela em que “um objeto 

tornou-se, para o Eu de um outro, fonte exclusiva de todo prazer, tendo sido por ele 

deslocado para o registro das necessidades”.111 Não se trata de um excesso de 

amor na paixão: a diferença é qualitativa, visto que o apaixonado exclui o partilhar e 

a reciprocidade nos relacionamentos. O Eu do apaixonado situa o Eu do outro como 

objeto de necessidade. 

Algumas características próprias deste tipo de relação passional, 

considerando que, para ser passional, o Eu de um outro terá de se tornar objeto de 

                                                 
109 Piera AULAGNIER, Os Destinos do Prazer, p.146. 
110Ibid., p.147. 
111 Ibid, p.150. 



 40

necessidade e o Eu do que se apaixona possa projetar poder desmedido e alienante 

no outro, além do que serão ocultos para ele, ao que se apaixona, os mecanismos 

de projeção que estão envolvidos nesse tipo de vínculo. Aulagnier aponta quatro 

características desse tipo de relação: 

a. “O Eu se pensa como tendo o poder de oferecer o prazer ao objeto, 

mas como não tendo o poder de ser para este mesmo objeto fonte de 

sofrimento. Esta é uma das razões da dependência passional e do 

sofrimento que ela comporta; 

b. O Eu atribui ao Eu do outro um poder de prazer exclusivo. Este Eu 

torna-se o único capaz – quando ele deseja – de satisfazer o que se 

tornou para o primeiro uma necessidade de prazer. [...] O que 

caracteriza uma relação passional, qualquer que seja ela, é a 

prevalência que rapidamente vai ter a vivência de sofrimento, seja pela 

rejeição do objeto, seja pelo medo dessa rejeição [...]. 

c. Este outro satisfaz Eros durante o prazer sexual que podem produzir 

os momentos de encontro, ou o prazer que imaginamos durante a 

espera, e satisfaz também a Tanatos uma vez que este mesmo outro 

traz com ele o risco de morte e às vezes de assassinato. (...). 

d. Se o Eu se pensa desprovido de poder sofrer o outro, inversamente 

ele se convence do excesso de sua própria capacidade de sofrimento. 

Não se trata mais de um ‘eu gozo, portanto eu amo’, mas de um ‘eu 

sofro, portanto eu amo’. Através deste sofrimento o Eu se demonstra o 

quanto é verdadeira, indiscutível, a necessidade deste prazer.”112 

Fica, portanto, a pergunta: como se dá a mudança de categoria do prazer 

para a categoria de necessidade na relação passional no protótipo paixão? Em sua 

base parece ter a idealização, cujo deslumbramento passional é o que caracteriza a 

paixão. “A idealização das ‘qualidades’ do outro, como na primeira fase do estado 

amoroso, faz parte do deslumbramento” (...)113

A idealização parece ter um efeito calmante nas relações passionais como é o 

caso da paixão. A finalidade do estado passional é anestesiar a dor ou o sofrimento, 
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apaziguar o conflito psíquico no interior do Eu. Será neste espaço híbrido de magia, 

ilusão e ausência de dor que o apaixonado encontra-se com o outro numa intensa 

relação de exclusividade e que, ao final, a busca de prazer acaba se transformando 

numa verdadeira necessidade. 

Segundo Aulagnier:  

O objeto da paixão é este objeto híbrido, capaz de satisfazer ao 
mesmo tempo Eros e Tanatos, a supremacia do sofrimento como o 
desejo de não mais sofrer e não mais desejar que daí resultam, 
mostram que a escolha de objeto é mais uma obra de Tanatos que 
de Eros”.114

 

Esta estranha capacidade do objeto satisfazer concomitantemente Eros e 

Tanatos dá-se graças à mistura da pulsão sexual e da pulsão de morte. Aulagnier 

diz que essa mistura geralmente se realiza “no momento em que a libido vai ser 

investida em proveito de um ‘amado’ do qual se espera um prazer que concerne ao 

mesmo tempo ao registro narcísico e ao registro sexual, o registro do pensamento e 

o registro do corpo, o próprio Eu e o Eu do outro”. E mais: “o objeto e a finalidade 

parecem investidos por duas pulsões, duas metas pulsionais que continuam 

antinômicas e paralelas”. Esse objeto, conforme estas duas metas, durante o seu 

encontro, vai operar uma “fusão momentânea fonte de um prazer que tem como 

causa a solução precária e sempre frágil do estado de conflito que opõe Eros e 

Tanatos”.115

Em Freud, essa fusão pulsão sexual e pulsão de morte definem uma 

“operação química” chamada sublimação, que é obra de Eros; e é Eros quem vai 

tentar submeter a seus próprios fins uma parte da energia de Tanatos. 

A respeito do indutor da paixão, segundo Aulagnier, 

o indutor da paixão ocupa o lugar de expectador mais do que ator; 
eles consentem em viver uma relação na qual pretendem ter muito 
pouca responsabilidade. (...) Colocam-se como vítimas a ter de 
suportar a paixão do outro. (...) Induzir uma paixão é conseguir 
encontrar um outro que assuma sozinho o trabalho de investimento 
que nos faz existir para ele quando estamos ausentes, sem que 
devamos retribuir com o mesmo investimento, o que caracteriza uma 
relação amorosa. (...) Quanto menos se dá, quanto menos se faz, 
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tanto mais se existe: estranha álgebra na qual a soma dos menos dá 
um mais.116

 

O indutor da paixão parece negar uma parte de si mesmo, apresentando 

particularidades nas suas problemáticas identificatórias, ou seja, é a “execução do 

ato que se torna a cada vez explicação exaustiva e sem falha daquilo que foi a sua 

causa. ‘Sou o que faço’. Há uma estranha e ínfima defasagem temporal no 

mecanismo identificatório deles: é o objeto atingido, o prazer experimentado, a 

causa realizada, a interpretação que eles se dão das conseqüências atuais e futuras 

de suas ações que lhes devolve de maneira contínua os seus enunciados 

identificatórios. É por esta razão que eles se encontram particularmente ao abrigo de 

todo sentimento de culpabilidade, de arrependimento ou de dúvida”.117

São defesas eficazes e perigosas contra o luto, porque estas pessoas – 

indutoras de paixão – deixam com muita facilidade os objetos que investem, 

simplesmente os abandonam. E frente a um obstáculo inesperado continuam a 

corrida desenfreada para não se precipitarem a um conjunto dos lutos não 

elaborados, que os remeteriam a uma depressão ou a usar recursos maníacos para 

livrarem-se dela. 

A hipótese de Aulagnier é que, ao  

conseguir se tornar objeto da paixão de um outro, tais pessoas 
conseguem assim participar, por pessoa interposta, da experiência 
de excesso (de amor, de sofrimento, de espera, de investimento) e, 
sobretudo assegurar-se do que eles vivem, como prova de domínio 
que têm no campo dos afetos, tomando como referências o 
sofrimento demonstrado pelo outro118. 

 

Quanto ao que se apaixona, também se colocam as questões de quais os 

alicerces do vínculo da paixão podem estar relacionados à constituição psíquica? 

Freud e Piera Aulagnier falam de uma impossibilidade da constituição suficiente de 

um si mesmo. Falam de uma incapacidade do apaixonado de lidar com a alteridade, 

a diferença, a falta, bem como apresentam um refúgio excessivo nas condições 

narcisistas. Apresentam uma problemática na elaboração do luto, podendo ser um 

enlutado permanente. 
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Neste alicerce fica destacado o estado de dependência, de sua relação com a 

realidade, que Aulagnier afirma serem reduzidas ao silêncio e que há uma “clivagem 

entre o sexual e o narcísico, o experimentado e o pensado, que não somente ficam 

separados, mas se comportam como dois adversários”.119 Há também a já falada e 

estranha capacidade do objeto satisfazer concomitantemente a Eros e Tanatos, 

dando a idéia de que objeto e finalidade parecem investidos por duas pulsões, duas 

metas pulsionais que continuam antinômicas e paralelas. E será nesse encontro com 

o Eu do outro que o apaixonado precipita-se numa fusão momentânea e precária, 

que dá a ilusão de uma solução ao conflito antinômico de Eros e Tanatos. 

A paixão pressupõe que o Eu do outro seja investido como objeto de 

necessidade para a sua vida e o considera fonte exclusiva de todo prazer. O 

apaixonado tem a crença de que pode dar prazer ao objeto de sua paixão, mas tem 

dificuldade de acreditar que pode ser a fonte de sofrimento para o outro, porque tem 

a idéia deste outro como todo poderoso, que não necessita de nada e de ninguém. 

É próprio desta relação que logo se instaure a prevalência do sofrimento, pelo 

medo da rejeição ou pela rejeição propriamente dita. Numa equivalência entre prazer 

e sofrimento, o tempo de sofrimento vai ultrapassar muito o de prazer. E na relação 

se põe o “eu sofro, porque eu amo”, pode-se então dizer que a paixão é um 

sentimento por um outro que tenta satisfazer tanto o desejo de prazer quanto o 

desejo de sofrer. 

Aulagnier confere tanto à alienação quanto ao estado passional  

a estranha propriedade de satisfazer conjuntamente os objetivos de   
Eros e de Tanatos,  tornando-se assim possível uma temporária – e 
sempre precária – implicação pulsional que impõe silêncio ao conflito 
do mesmo nome e ao conflito identificatório. [...] preço exorbitante 
pago a Tanatos, a fim de que o ‘prazer’ continue possível, a fim de 
que o conflito cesse um instante e ofereça ao Eu e a Eros um 
momento de trégua 120. 

 

E Aulagnier vai além, dizendo que a paixão fez uma mudança qualitativa, ou 

seja, o que deveria ter permanecido para o psiquismo como objeto de prazer e de 

demanda transformou-se em um objeto de necessidade. Alienar então o 

pensamento a uma ideologia identificatória de outrem é “desinvestir o seu próprio 
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projeto, mais especificamente, seu projeto ideal identificatório, que terá como 

conseqüência o desinvestimento do tempo futuro investido maciçamente no projeto 

de outro. 121” 

Para pensar porque Camille se apaixonou e esta paixão a arrastou para 

outros territórios, que não a de seu projeto identificatório, recorrerei a uma possível 

metapsicologia da paixão, usando-me das compreensões de Piera Aulagnier, que 

dão conta deste meu propósito. Partindo da idéia de que a relação passional está 

dentro das formas assimétricas de viver, numa relação passional para o objeto 

investido, o Eu do apaixonado inexiste. Para o Eu da criança advir faz-se necessário 

a presença, o amor e a palavra materna, isto está marcado como uma questão vital. 

E mais, para que a criança invista no seu próprio corpo ela precisa da garantia de 

que este corpo seja objeto do investimento da mãe, precisa ser pré-enunciado, pré-

falado e pré-desejado pelo Eu materno. A criança precisa dessa relação passional 

inicial para encontrar o caminho do amor.  

Se todo bebê precisa desse momento assimétrico com sua mãe nos 

primórdios de sua existência, é porque esta relação é fundamental. Estará então o 

bebê, que não viveu este momento assimétrico com sua mãe, condenado a investir 

a vida inteira em relações assimétricas para viver este ‘não vivido’? 

 Metapsicologicamente Aulagnier pensa que: 

na paixão amorosa são os pensamentos através dos quais o sujeito 
situa a sua relação com o Eu do amado, o que ele conhece do seu 
estado de dependência, de sua relação com a realidade, que serão 
reduzidos ao silêncio, em proveito da representação obsessiva, da 
memorização de um prazer sexual realizado, experimentado durante 
um encontro passado e indefinidamente reconstruído. [...] Aparece 
uma clivagem entre o sexual e o narcísico, o experimentado e o 
pensado, que não somente ficam separados, mas, se comportam 
como dois adversários.122  

 

Então, estar condenado a investir em relações assimétricas pode ser 

explicado pela clivagem entre o sexual e o narcísico e, a reconstrução incessante 

deste estado de procura do encontro com o Outro é uma tentativa que o apaixonado 

faz para dar conta do seu estado de dependência para com este. Ele precisa ter a 
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certeza de que foi amado e experimentou prazer nesta relação, na dúvida cai num 

devir circular que vai e vem nas suas relações. 

Para Camille Claudel cada investida na realidade, buscando a vivência de um 

encontro, era uma tentativa de co-nascimento do Eu com seus dois representantes – 

o seu corpo e o Eu do outro. Ter esse eu do outro e ter um corpo investido pelo Eu 

materno para partir do ter para o ser. Aulagnier sustenta que:  

para poder amar, ser capaz de investir o amado e experimentar 
prazer pressupõe que já está assegurado um auto-investimento e 
este auto-investimento exige por sua vez, uma implicação já 
realizada pelas metas de energia libidinal que o Eu se apropria e 
investe em proveito de seu próprio funcionamento psíquico, do 
espaço corporal que ele habita e dos prazeres que se pode sentir 
nesses dois espaços.123 – corpo e pensamento. 
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CAPÍTULO II - HISTÓRIA DA VIDA DE CAMILLE CLAUDEL 

 

 1. HISTÓRIA E PERCURSO ATRAVÉS DE DADOS BIOGRÁFICOS 

Camille Rosalie Claudel nasceu em oito de dezembro de um mil oitocentos e 

sessenta e quatro, sendo filha de Louis Prosper e Louise Cerveaux, que 

estabeleceram união matrimonial em 1862. Os pais de Claudel tiveram quatro filhos: 

Charles Henri, o primogênito, nasceu em 1863 e viveu 16 dias; a segunda filha, 

Camille Rosalie Claudel, nasceu em 1864; a terceira filha, Louise Claudel, nasceu 

em 1866, e o caçula, Paul Claudel, nasceu em 1868. 

Paul Claudel, em “Minha Região” (Oeuvres em Prose), transmite algo da 

esfera familiar e do lugar onde viveu:  

Nasci à sombra de um campanário, numa velha casa, que servia e 
até hoje serve de presbitério; era a casa de meu avô, o doutor 
Athanase Cerveaux, por quem tenho enorme admiração e respeito. 
Depois, moramos numa casinha construída pelo irmão dele, o cura 
da aldeia [...]. Villeneuve está numa região rude e austera [...]. Chove 
muito, e quando chove é com força, violentamente, diria quase que 
passionalmente. Há um vento terrível, que faz girar sem cessar o 
galo do campanário e ranger a ventarola de nossa modesta casa. 
Villeneuve, construída sobre uma espécie de promontório, desfruta 
de quatro horizontes, todos, para mim, tão povoados, tão ricos de 
sugestões e de lendas como os de Edda [...]. Conforme me lembro 
hoje, toda essa imensa paisagem oferecida aos meus olhos estava 
carregada de uma tragédia latente, tal como tentei descrever em 
meus primeiros balbucios dramáticos de ‘Tête d’ or’ e de ‘La ville’ 
repletos de ameaças, de presságios, de meditações e soluços.124

 

Denise Morel, psicanalista, docente da Universidade de Paris V, e membro do 

comitê de redação da revista Dialogue, citando uma fala de H. Guillemin, um dos 

comentaristas da vida de Camille Claudel, no livro Le Converti P. Claudel, salienta 

                                                 
124 Paul CLAUDEL, Oeuvres en Prose, p. 1005-1007. 
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que as três crianças Claudel cresceram num ambiente austero, onde se buscava 

preservar o nível da nobreza da família.  

Segundo Morel, Paul Claudel pôde comparar a atmosfera familiar que existia 

em Villeneuve com a do Morro dos Ventos Uivantes. Paul dizia: “Éramos os Claudel, 

na consciência tranqüila e indiscutível de uma espécie de superioridade mística, 

inabordável, unidos na certeza de sua diferença”.125  

 Ainda, Morel relata que, em meio à superioridade mística dessa família, 

Camille não foi desejada, tendo nascida após dezesseis meses da morte de seu 

irmão primogênito Charles-Henri. Além disso, sua mãe esperava ansiosamente por 

um menino. Com a morte de Charles-Henri, a mãe de Camille acabou mergulhando 

num estado depressivo. Camille nasceu entre este estado depressivo de sua mãe e 

uma forte rejeição por ela não ser um menino. Portanto, desde seu nascimento 

Camille Claudel, teve de lidar com sentimentos de depressão e rejeição de sua mãe. 

Segundo a biografia de Arnauld de la Chapelle escrito com a sobrinha neta de 

Camille Claudel – Reine Marie Paris – a menina Camille, que, com seis anos de 

idade, já fazia modelagens com argila, que era facilmente encontrada na região 

onde morava. Com treze anos, esculpiu “Davi e Golias” e é frente a este trabalho 

que Camille ouve pela primeira vez o nome Rodin, e vê seu estilo de esculpir 

comparado ao dele, por Alfred Boucher, o seu primeiro mestre. Fez também 

“Napoleão” e “Bismarck” e gostava e esculpir personagens bíblicos e das tragédias 

gregas, como em “Édipo e Antígona”. 

Ambos autores, já referidos no parágrafo acima, escreveram um artigo para o 

Jornal das Grandes Exposições – Projeto Pinacoteca no Parque, em que traz um 

aspecto da infância de Camille, que “desde pequena, amassava barro com um 

instinto destemido, fascinado pelos monstros dos rochedos de Géyn, floresta vizinha, 

para onde seu irmão, de forma premonitória, proscreveu sua Violaine Leprosa, a 

rival vencida pela irmã, a abandonada de sua obra L’ Annonce faite à Marie.” 126

Eles também informam que Géyn era um dos lugares preferidos de ambos os 

irmãos; eram as formações de imensas pedras que irrompiam no meio da floresta e 

que evocavam imagens lendárias, aliadas às montanhas, ventos uivantes, clima 

                                                 
125 Denise MOREL, Ter um talento ter um sintoma: as famílias criadoras, p.64. 
126 Arnaud CHAPELLE, A arte ou a impossível salvação, Esculturas Camille Claudel, Jornal das Grandes 
Exposições: Projeto Pinacoteca no Parque, p.07. 
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desértico, ora poético. Esse lugar inspirou tanto Paul Claudel para escrever sua 

‘Violaine leprosa’, quanto inspirou Camille Claudel, que utilizou os membros de sua 

família como modelos. Ela pode ser considerada autodidata; aos quinze anos, suas 

esculturas já se faziam notar e evocavam admiração em quem as contemplasse.  

Camille mostrava, desde pequena, um caráter independente e voluntarioso: 

“minha irmã tinha uma vontade terrível”, revela Paul, e Morhardt acha nela “a 

herança do avô”. Associava à determinação “uma imaginação excepcional e também 

uma tremenda violência de caráter, um gênio furioso de zombaria127”. 

Arnauld de la Chapelle128 escreve no Jornal das Grandes Exposições – 

Projeto Pinacoteca no Parque que Camille fez sua primeira comunhão aos seis anos 

de idade, mas a religião não foi um valor prioritário em sua vida, diferentemente de 

Paul, que se aproximou da religião. Na adolescência, Camille já mostrava um 

isolamento e um acúmulo de leituras que fazia dela uma adolescente diferente de 

seu tempo. Ela estimulava Paul a ler Goethe, Shakespeare, Victor Hugo e, nos anos 

de 1886 e 1887, ambos freqüentavam reuniões semanais na casa do poeta 

Mallarmé, um lugar de encontro da intelectualidade francesa. 

No entanto, Camille destacava-se por sua beleza, inteligência, olhos vivos, 

perspicazes, nos tons de azul escuro, corpo bem esculpido pela genética, com 

sensualidade marcante. Todavia, um ligeiro defeito na perna a fazia mancar de leve; 

especula-se a possibilidade de uma paralisia infantil, o que não a impedia de dançar 

e fazer longas caminhadas ao ar livre, que muito apreciava, algumas vezes só; em 

outras, com Paul.  

Schmollgen129 coloca que devido ao trabalho do pai, como coletor de 

impostos, a família mudava-se de um burgo para outro da região (Bar-le-Duc, 

Nogent-sur-Seine, Wassy-sur-Blaise), mas passava as férias, ano a ano, na aldeia 

de Villeneuve, onde Camille muito se inspirou com suas lendas e sortilégios. Foi em 

Nogent-sur-Seine, que Camille recebeu suas lições com o escultor local, Alfred 

Boucher, e criou suas primeiras obras, inspiradas em conquistadores heróicos, 

membros de sua família e camponeses. 

                                                 
127  J. A. SCHMOLLGEN, Auguste Rodin and Camille Claudel,  p. 13. 
128 Cf.  Arnaud de la CHAPELLE,  Esculturas : Camille Claudel. 
129 Cf.  J. A. SCHMOLLGEN, Auguste Rodin e Camille Claudel, p.14 
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Com 17 anos, Camille passa por várias mudanças em sua vida. Sofre com o 

falecimento do avô; vive a mudança de toda a família para Paris, para que Paul 

pudesse estudar dramaturgia e literatura, Louise aprofundasse os estudos em 

música, e Camille, com seu talento excepcional - aos olhos paternos e de Boucher -, 

aperfeiçoar-se na carreira de escultora. Camille começou a freqüentar a Academia 

Colarossi e alugou o seu primeiro ateliê com outras três colegas inglesas. Entre elas, 

Jessie tornou-se sua amiga íntima, a única a visitá-la, quando estava internada. Uma 

única amiga por toda a sua vida.  

Camille, nesta época com dezessete anos, orientava-se ocasionalmente com 

Alfred Boucher, que apresentou a obra de Camille a Paul Dubois, diretor da Escola 

Nacional de Belas Artes e escultor consagrado. Dubois admirou sua habilidade e viu 

certa semelhança em relação aos trabalhos de Rodin. Até então, ela não o havia 

encontrado pessoalmente e, muito menos, tomado aulas com ele, que ainda era 

pouco conhecido. Dos dezessete aos dezoito anos, duas obras destacam-se: “Paul 

Claudel” e “Retrato de Velha” ou “A Velha Helena”, que já prenunciavam um estilo 

próprio. 

Boucher vai para a Itália, quando ganha o Prêmio do Salão e pede a Rodin 

para orientar em seu lugar as jovens escultoras, recomendando-lhe, em especial, a 

aluna talentosa, Camille Claudel, a qual, desde então, se tornaria a primeira e única 

discípula mulher de Rodin. 

Com 18 anos, Camille Claudel pintou o retrato de sua mãe, fez um busto de 

seu pai e aceitou ir trabalhar com Rodin. Ajudou-o a esculpir “As Portas do Inferno”, 

e Paul converteu-se ao catolicismo, à Igreja Católica de Notre-Dame. Camille, já no 

ateliê de Rodin, na Rua de l’ Université, juntou-se a uma imensidão de trabalhos, 

pois havia muitas encomendas, e Rodin trabalhava com muitos alunos e modelos. 

Camille, com sua estupenda criatividade, logo passou de aluna a sua principal 

colaboradora. Nessa época Rodin acabara de esculpir “Os Burgueses de Calais” e 

executava o trabalho “As Portas do Inferno”, permitindo que Camille modelasse os 

pés e as mãos das obras importantes. Passou a consultá-la em tudo que fazia, ouvia 

suas opiniões e admirava-se com a extrema habilidade que Camille tinha para 

esculpir em mármore. Esse encontro provocou um aprofundamento do 

relacionamento de ambos de aproximadamente 15 anos. 



 50

Camille em outros momentos também se encarregava de estudar a história, a 

mitologia, pesquisando para compor as obras que comporiam a “Porta”. Toda essa 

dedicação parecia já ser o prenúncio de sua alienação. Alienação que tanto 

angustiava seu pai que, freqüentemente, recomendava-lhe para que pensasse em 

seu trabalho, no seu futuro, mas como já dito, estava impossibilitada de ouvir. 

Trocou a valorização de si mesmo pelo próprio pensamento de um outro – Rodin – e 

idealizou-o intensamente. Tanto que muitos pés e mãos se encontram ainda hoje no 

Museu de Rodin sem o registro de seu nome nas referidas esculturas. 

Camille, ao aprofundar seus estudos sobre esculturas que comporiam a 

“Porta do Inferno”, esculpiu “Cabeça de Escravo”, a cabeça de um menino em 1885. 

É justamente aqui que começam as confusões, porque essa obra era parte da “Porta 

do Inferno”, mas era uma criação de Camille, e seus curadores – Paris e La Chapelle 

– dizem que ela não a registrou e a autoria da escultura acabou sendo atribuída a 

Rodin, que a fundiu em bronze. Dizem seus curadores que “esta obra se torna uma 

evidencia total da apropriação do trabalho de Camille por Rodin”.130 Salientam, 

também, as particularidades do estilo de Camille nesta obra, como olhos fechados, a 

boca entreaberta como que estivesse pronta a cantar. 

Era comum o discípulo esculpir para o seu mestre ajudando-o nas 

encomendas e, ao final da obra, a assinatura era do mestre, o que muitas vezes 

aconteceu entre Camille e Rodin. Ambos tinham uma afinação estética que acabou 

culminando num encontro artístico, amoroso, mas destrutivo para Camille. Apesar de 

todas as diferenças estilísticas e pessoais entre eles, Camille era tida como aluna, e 

muitas obras foram tidas como plágio. 

Rodin era um trabalhador incansável, bastante crítico, que exigia perfeição e, 

se considerava um aprendiz, até esse presente momento. Era bom desenhista e 

executava-os com destreza, rapidez, tinha a habilidade de estudar pacientemente 

seus modelos e, a esse estudo, fazia-o com lentidão. Olhava o modelo e deixava-se 

conduzir pela natureza e beleza das formas humanas. Aliava ao seu trabalho 

imaginação literária inspirada por Victor Hugo e Dante. 

Segundo Judith Cladel, biógrafa de Rodin, em seu livro Rodin la vie glorieuse 

et inconnue, refere-se a Rodin como “o artesão que soube domar a matéria pelo 

                                                 
130 Reine Marie PARIS e Arnaud de la CHAPELLE, L’oeuvre de Camille Claudel,. Catalogué raisonné, p.54. 
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amor”131  enquanto que  Rodin dizia a si mesmo: “meu coração é uma capela 

ardente”132, o que referenda seu nome de origem nórdica, tendo como raiz o 

vermelho, que significa “força e poder”.133 Um augusto, majestoso e magnífico 

homem de fogo, cabelo e barba ruiva. 

Victor Frisch, um estudioso da vida e da arte de Rodin, intitulou-o “o psicólogo 

do mármore, o grande escultor da expressão psíquica”.134 Para ele Rodin soube 

representar magnificamente as paixões humanas. 

E Champigneulle, em seu livro sobre Rodin, afirma: “suas figuras grandiosas 

ultrapassam o naturalismo e nos colocam em presença do homem eterno.”135 E 

continua expressando que Rodin, ao conhecer Camille, inaugurou suas obras mais 

apaixonadas: “Rodin a admira e ama como nunca amou e jamais poderá amar 

ninguém”.136 Essa era uma época em que se pode considerar a existência e a  

reciprocidade amorosa entre eles. Neste período pode-se considerada um 

relacionamento com características simétricas, mas, não foi o que aconteceu 

posteriormente ao aborto sofrido por Camille Claudel.  

As esculturas dessa nova etapa da vida de Rodin são: “O Beijo”, “A Eterna 

Primavera”, “O Eterno Ídolo”, “As Sereias”, “A Danaide” (Camille foi modelo), “Fugit 

Amor”, “Paolo e Francesca”, “O Pensamento”, “Aurora”, “São Jorge” e inúmeros 

retratos. Rodin logo ao início de seu relacionamento com Camille sai do anonimato e 

rumou ao prestígio nas rodas parisienses. As primeiras obras inspiradas foram “O 

Pensamento” e “O Beijo”, que favoreceram especulações sobre o possível 

relacionamento entre os dois. 

Rodin era 24 anos mais velho do que Camille e vivia com uma mulher há 22 

anos, Rose Beret, sendo esta bastante submetida a Rodin e sem ambições, o que a 

tornava muito parecida com a mãe de Camille. Havia, portanto, uma semelhança 

entre os relacionamentos de Camille e Rodin com os pais de Camille; sobretudo 

quanto à idade. Os pais de Camille tinham 18 anos de diferença, já Rodin tinha 24 

anos de diferença de Camille.  

                                                 
131 Judith CLADEL, Rodin la vie glorieuse et inconnue, p.98. 
132 Ibid., p. 267. 
133 Ibid., p. 68. 
134 Victor FRISCH e J. SHIPLEY, La vida y el arte de Auguste Rodin, p.336. 
135 Bernard CHAMPIGNEULLE, Rodin, p.67. 
136 Ibid., p. 167. 
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No auge do amor entre Rodin e Camille, o famoso escultor morava com Rose, 

sua companheira, a qual veio saber da aventura amorosa de ambos e irrompeu em 

violentos ataques de ciúmes. Mas, o entrosamento de Camille e Rodin era 

promissor, ela o inspirava, discutiam projetos, sem abandonar sua inteligência aguda 

e pouco convencional, durante este período ainda conservava sua individualidade e, 

ainda não demonstrava crises de ciúmes. 

Citando novamente Champigneulle, numa frase de seu livro, ele mostra a 

influência de Camille sobre Rodin: “Ela lhe traz trocas de pensamento que 

enriquecem e animam sua inspiração”.137

Rodin não se cansava de desenhá-la, era sua musa inspiradora, abriu-se 

completamente ao lirismo e à sensualidade, que com êxtase e volúpia amorosa 

transportou para suas esculturas. Ele demonstrava amá-la. 

Camille, quando entrou no ateliê de Rodin para trabalhar com ele, já tinha a 

sua própria obra, mas se dedicava muito à obra dele. Suas obras destaques, que 

firmavam e fixavam o seu estilo eram o “Busto de Paul Claudel”, “Giganti”, “Torso de 

Mulher”, “Busto de Louise” em bronze. Rodin também a estimulou. Com ele, Camille 

aprendeu técnicas, mas nunca deixou de expressar um estilo próprio e peculiar. 

 Camille, em 1888, recebeu menção honrosa com a escultura “Sakountala”, 

apresentada no Salão dos Artistas Franceses. Posteriormente, esta menção honrosa 

foi considerada uma injustiça, porque “Sakountala” foi analisada por alguns, como 

sendo, o mesmo tema de “O Beijo”, de Rodin, embora numa versão mais intimista. 

Mas essa conversa entre ele, entre esculturas era comum, porque Rodin em 

referência a “Sakountala” esculpiu o “Eterno Ídolo”. Entendo que aqui não se trata de 

cópias, mas de um diálogo e trocas criativas, que ambos faziam com as esculturas. 

Paris falando dessa indivisão artística escreve que: 

• “Os numerosos anos que Camille passou a serviço de Rodin foram 

vividos generosamente, em uma fusão artística indissolúvel. O 

costume ditava que o mestre do ateliê se apropriasse das obras dos 

colaboradores e alunos. A ruptura entre os dois artistas determinou 

Camille a guardar em seu ateliê e nos celeiros de Villeneuve alguns 

gessos e terracotas que havia criado antes de qualquer separação. É 
                                                 
137 Bernard CHAMPIGNEULLE, Rodin, p. 167. 
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assim que foi resgatada uma dezena de obras saídas das mãos de 

Camille, que se identificam aos heróis da ‘Porta do Inferno’ e a alguns 

‘Burgueses de Calais’. O gesso de uma cabeça de condenado, olhos 

semicerrados e a boca num gemido, que permaneceu em Villeneuve, 

se converterá, sob a assinatura de Rodin, na ‘Avareza’, acoplada à 

‘Luxúria’. A ‘Cabeça de Escravo’ em terracota, com olhos fechados e a 

boca que lança um grito, será assinada por Camille e fundida por 

Aléxis Rudier depois da ruptura, com a assinatura de Rodin.” 

• “O homem com braços cruzados, terracota conservada em Villeneuve, 

reaparece, com os olhos escaveirados, sob assinatura de Rodin, no 

Museu de Filadélfia com o título de ‘Figura Sentada’, no Museu de São 

Francisco com o nome de ‘Pequena Cabeça de Condenado’, e no 

Museu Rodin de Paris com o nome de ‘Pequena Cabeça de Homem’ 

dito ‘Giganti’. Quanto ao verdadeiro ‘Giganti’ de Camille, um exemplar 

em bronze encontra-se exposto ainda hoje no Museu de Bremem, sob 

o nome usurpado de Rodin”. 

• “A jovem com coque, erroneamente denominada ‘Cabeça de Negra’, 

constitui sem dúvida um estudo para o friso do grotesco da ‘Porta do 

Inferno’, onde aparece a ‘Cabeça Sorridente’ ou o ‘Fauno Criança’.” 

• “O gesso conservado em Villeneuve, que representa a ‘Cabeça de 

São João Batista’, apresenta um problema de atribuição inextricável 

entre os dois escultores.” 

• Finalmente, a ‘Cabeça’, erroneamente dita de criança, assinada por 

Camille, constitui sem dúvida um estudo para um ‘Burguês de Calais’, 

que se aparenta simultaneamente a Pierre de Wiessant e a Jean de 

Finnes.”138  

Reine Marie Paris não via as obras entre eles como uma comunicação de 

ambos, como interpretei. Ela vai além, e afirma que: 

Estas sete obras atestam as contribuições clandestinas de Camille à 
Rodin. Outra obra importante vem demonstrar a usurpação do 
trabalho de Camille em benefício do mestre: a ‘Jovem com Feixe de 
Trigo’, terracota assinada por Camille e por ele oferecida como 

                                                 
138 Reine Marie Paris de La CHAPELLE,  Camille Claudel: Esculturas, Desenhos e Pinturas, p.58-9. 
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presente ao pintor Leon Lhermitte, representa a sósia da ‘Galatéa’ 
em mármore, assinada por Rodin. Uma fotografia do ateliê de 
Camille em 1887, onde essa terracota ocupa um lugar central, traz a 
prova de que esta sua obra é dois anos anterior ao mármore que 
Rodin atribuíra como a si próprio.139

 

 Novamente tem-se prova evidente das atribuições e apropriações que 

cometeu Rodin às expensas de Camille, na época de sua relação sentimental.  

Entretanto, Paris reconhece nesta obra a influência do estilo rodiniano: pernas 

imensas e joelhos que sobressaem qual reminiscência de Michelangelo – em quem 

Rodin se inspirava. Mas também se observa a singular característica de Camille, o 

antebraço recolhido até o peito, assim como o rosto em perfil que mostra as 

influências da graça florentina de quatrocentos. Esta posição do peito será retomada 

em obras posteriores de Camille, em “Sakountala”, “Bailarina” e “Niobe Ferida”.  

A diferença da obra de Camille para Rodin – “Jovem com o Feixe de Trigo” e 

“Galatea” respectivamente, é que a jovem tem às suas costas um feixe de trigo ao 

estilo de uma aljava de fechas, enquanto que a de Rodin, se encosta a uma rocha. 

Em Camille vê-se uma mulher caçadora e em Rodin uma mulher seduzida, cativada. 

Camille trabalhava muitas horas nas obras dele e não se preocupava com a autoria, 

mas frente às confusões, Camille passa a acusar Rodin de plágio. 

 Outeiral e Moura∗ salientam ainda que Camille Claudel, antes mesmo de 

conhecer Rodin, “desenvolveu por ele uma série de sentimentos de desprezo, 

idealização e competição. Provavelmente, isso muito motivado pelas comparações 

entre suas esculturas e o trabalho de Rodin”.140

Quando Camille Claudel aproximou-se de Rodin, sua família se desagradou. 

A mãe preocupava-se com a reputação da filha; e o pai, com o papel secundário que 

Camille Claudel pudesse vir a ter. O pai, na verdade, temia por sua independência e 

originalidade. Quanto a Paul, sofreu com a aproximação de Camille Claudel a Rodin, 

deixando uma frase sobre esse seu final de infância, marcado pelo distanciamento 

entre eles: “Somos muito semelhantes, nada de novo pode sair de nós. Então que 

                                                 
139Reine Marie Paris de La CHAPELLE,  Camille Claudel: Esculturas, Desenhos e Pinturas,  p.59. 
∗ Estes dois autores servirão para complementação de meu trabalho de pesquisa, embora partam de uma 
abordagem psicanalítica winnicottiana, me apoiarei nas informações biográficas referentes a história de Camille 
Claudel, mas terei como referência a teoria psicanalítica freudiana. 
140 José Outoni OUTEIRAL e Luiza MOURA,  Paixão e Criatividade,  p.57. 



 55

há de continuar a raça. Alguém virá. Algum belo caçador de barba ruiva”. (Paul 

Claudel, L’ Otage, 1906). 

Neste período de 1888, Camille saiu da casa dos pais e foi morar no ateliê de 

Rodin. Publicamente, eram conhecidos como amantes. Rodin cresceu muito neste 

período e Camille o acompanhava, enquanto Rose quase nunca era exposta 

socialmente. A bem da verdade, Rose pressionava, não concordava com o 

relacionamento amoroso deles. Com o tempo, o relacionamento de ambos 

conturbou-se, mas Camille continuou seu trabalho de operária no ateliê de Rodin. 

Com o seu dote artístico, cultural e intelectual, somado à sua sensibilidade, passou a 

ser responsável pelas pesquisas históricas e pela construção dos perfis das 

personalidades que deveriam ser retratadas nas obras dele. Camille, ao assumir o 

relacionamento com Rodin, transtornou moralmente sua mãe que, com medo da 

reputação da filha e de sua família, perante a sociedade parisiense, expulsa-a de 

casa, e esta passa a morar no Retiro-Pagão. 

Com o relacionamento amoroso de quase três anos, Rodin alugou um ateliê 

para os dois, o Folie Neubourg ou Retiro-Pagão, apelido dado por ambos. O mesmo 

local de momentos amorosos foi também de violenta luta travada entre Camille e 

Rose, quando Camille saiu ferida no ventre e Rodin desapareceu com Rose por uma 

semana. Rodin estava sempre preocupado com a fragilidade e o estado de saúde de 

Rose, que era cardíaca.  

Apesar de tanto trabalho, Camille tinha dificuldades financeiras, mas esculpir 

era a sua vida, era uma incessante tentativa de se comunicar e de ser vista. Pedido 

de um especial olhar para suas obras, mas deparava-se com o vazio, a ausência de 

um olhar subjetivante, deparava-se sempre com um não reconhecimento de seu 

trabalho e rejeição à sua pessoa. O que acontecia com seu trabalho parecia ser a 

repetição da relação com sua mãe e irmã. Seu trabalho tornou-se indiferente para a 

sua mãe e para algumas pessoas da sociedade francesa. Com sua escultura, 

tentava captar o olhar do outro, um pouco de admiração, quem sabe com isso, ser 

vista, reconhecida. O desejo de reconhecimento poderia levá-la a alcançar a 

aprovação de sua mãe, por sua pessoa e por seu trabalho e, até um olhar mais 

atencioso da orgulhosa e preferida irmã Louise Cerveaux. . 

Camille e Rodin se esculpiam mutuamente. Camille fez um só busto de seu 

amante, com faces austeras e cheias de força. Já Rodin a modelava-a em várias 
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esculturas, raramente como vencedora - “A França”. Quase sempre a esculpia 

envolvida pelo mistério e pela melancolia como em – “O Pensamento”, “A Aurora”, 

“Jovem com Boné”, “A Convalescente”, “O Adeus”. 

Com 24 anos, Camille fez novo empreendimento, esculpiu o seu primeiro 

grupo, “Sakountala” ou “O Abandono”, baseado numa lenda hindu, que retrata o rei 

embriagado pela emoção de ter reencontrado sua bem-amada perdida. 

Outeiral e Moura referem, no seu livro Paixão e Criatividade, que a história 

que inspira essa obra envolve 

uma jovem que se tornara noiva de um rei e, vaidosa com a 
conquista do amante, menosprezou um mendigo. Por este ato, os 
deuses a amaldiçoaram, ela não seria reconhecida pelo seu noivo na 
primeira vez que foi encontrá-lo, já levando o seu filho no ventre. 
Somente quando o seu filho estava crescido, o rei reconhecendo-se 
nele, lembrou-se da amada e da promessa de casamento.141

 

Uma carta flamejante à “feroz amiga” de 1886 revela Rodin vivendo uma 

paixão desenfreada, quando Camille o arrebatou e exerceu sobre ele um cruel 

domínio de sua juventude e beleza, que o levou a concluir um espantoso contrato, 

colocando-se sob sujeição de todas as injunções de ciúmes e da ambição de 

Camille, prometendo-lhe casamento para o ano seguinte. Um casamento que nunca 

aconteceu. Como fica visível o que Sakountala tem a ver com eles, a gravidez, a 

promessa de casamento e a frustração de todos esses projetos sonhados a dois. 

Fica a questão: será que eram sonhados à dois? 

Reine Marie Paris, sobrinha neta de Camille Claudel, publica essa carta-

contrato de Rodin a Camille, em L’oeuvre de Camille Claudel:  

Minha soberana amiga 

“No futuro a partir de hoje, 12 de outubro de 1886, não tenho mais a 
aluna, a Senhorita Camille Claudel, e só a protegerei por todos os 
meios à minha disposição, os meus amigos serão os seus, sobretudo 
as amizades mais influentes”. 

Não aceitarei mais alunos para que não surja por causalidade uma 
rivalidade entre talentos [...] tropece com freqüência com uma artista 
tão bem dotada. 

Na exposição me esmerarei na apresentação de obras, a crítica nos 
diários [...] 

                                                 
141 José Outoni OUTEIRAL e Luiza MOURA, Paixão e Criatividade, p.60. 
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Depois da exposição em maio, nós vamos à Itália durante 6 meses 
em uma união indissolúvel [...] e senhorita Camille Claudel será 
minha esposa. Deste mês de maio não terei a nenhuma mulher, 
senão as condições do contrato ficam anuladas [...] senhorita 
Camillle se compromete a receber-me em sua oficina quatro vezes 
ao mês até o mês de maio [ ...].”142

 

 1.1. O DRAMA DO ABORTO 

Algumas biografias especulam um aborto de Camille, aos seis meses de 

gravidez, em 1892 e, com este, a ruptura com Rodin. Com medo dos escândalos, 

Rodin a mantém em Touraine e lá aluga o Castelo de Islette. Após um sangramento, 

Camille perdeu o bebê. Deste período, tem-se uma carta de Camille endereçada a 

Rodin, citada por Cassar, no dossiê Camille Claudel: 

  “... Durmo toda nua para imaginar 
   que você está aqui ... 
  nuazinha ... mas quando acordo, 
   não é mais a mesma coisa.” 
    Um beijo, Camille. 
  “Sobretudo não me engane mais”.143

 
O aborto, um segredo doloroso, levou Camille a uma maior solidão e o 

mergulho num episódio depressivo, isolada da família, do círculo parisiense e 

exilada em Touraine. Ficou reclusa neste castelo por um ano e paralisou quase por 

completo sua produção artística. Tinha 29 anos, quando escreveu esta carta, na 

qual nota-se a sua solidão em Islette, local onde o casal passava as férias juntos. A 

suposta separação, um ano antes desse provável aborto, se equipara com sua 

mudança de ateliê, tentando sua independência.  

Sua carta parece trazer um misto de mulher desamparada, sem sustentação 

e da mulher falando de seu vazio amoroso, com seu desejo suspenso e sua solidão 

numa cama solitária e uma sensualidade desperdiçada. Começa a se revoltar com 

Rodin, quando era chegada a hora de uma escolha e percebia que ficava em 

segundo plano, seu direito ao amor e à maternidade era lhe negado. Marcas de 

tensão, desencontro, ressentimento que iriam acentuar até seu ódio descontrolado.  

                                                 
142 Reine Marie PARIS e Arnaud CHAPELLE, L’oeuvre de Camille Claudel. Catalogue raisone,  p.39. (apenas 
segmentos e tradução minha). 
143 Reine Marie Paris de La CHAPELLE, Camille Claudel: Esculuras, Desenhos e Pinturas, p. 34.  
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Esse período é marcado por uma escultura de Rodin que esculpiu Camille 

numa obra que intitulou “A Convalescente” e “O Adeus”, antecipando o fechamento 

de um ciclo que começara com “A Aurora”. O significado da ruptura é simbolizado 

nas esculturas. Como Orfeu, implorando o retorno de Eurídice, na excepcional 

“Orfeu e Eurídice”, feitas entre 1892 e 1893, é a lamentação pela perda da musa 

amada. Camille resolvera abandoná-lo. 

Outeiral e Moura interpretam que “o aborto lançou-a a sentimentos 

inevitáveis, ela buscava explicações. Vinha à sua mente a morte do seu irmão 

recém-nascido, e ela levantava a hipótese da hereditariedade; buscava também a 

causa na briga corporal que tivera com Rose, na qual feriu violentamente o seu 

ventre.”144 Segundo os autores “o bebê que Camille perdeu era uma menina: após o 

aborto ela sonhou que sua filha nasceu, mas tinha um rosto assustador de uma 

mulher velha e disforme.”145

Conforme Outeiral e Moura146 nos meses de reclusão que se seguiram, 

Camille conviveu com Jeanne, uma menina que lhe serviu de inspiração para 

esculpir “A Pequena Castelã”. Essa pequena camponesa ficava diariamente com 

ela, solicitava-lhe ajuda, queria aprender a desenhar e pintar, queria ser artista como 

Camille. Jeanne visitava-a todos os dias e uma forte cumplicidade nasceu entre 

ambas, que acabou ajudando Camille a se levantar deste novo episódio de perdas. 

Outras duas obras surgem desta relação: “A Valsa” e “Cloto” de 1893. 

Entendo que o romper e voltar de Camille com Rodin levou-a a uma 

desconstrução paulatina de suas próprias defesas. Diante dessa paixão que não se 

firmava num relacionamento mais seguro, como o de um casamento, que é o que 

ela queria e também não conseguia colocar um fim ao seu relacionamenrto que não 

a deixava livre para novos investimentos, adoecia dia a dia. Separam-se em 1894, 

voltam em 1895, rompem novamente em 1898. 

Camille Claudel faz-me entender que queria se casar, ter filhos, sonhar o 

sonho que sua mãe sonhou para Louise e não sonhou para ela. Rodin não se casou 

com ela, não lhe deu filhos, escolheu Rose. Para aquele começo de século, mulher, 

artista, livre, grávida, mãe solteira e com uma profissão destinada a homens, era um 
                                                 
144 José Outoni OUTEIRAL e Luiza MOURA, Paixão e Criatividade,, p. 67. 
145 Ibid., p. 67. 
146 Cf. Ibid., p. 69. 
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escândalo. Camille estava cada vez mais só, insegura, fracassava diante dos 

preceitos da mãe e da irmã, que a criticavam por sua conduta, e perante o pai que a 

idealizava e lhe cobrava altos empreendimentos, aos quais não podia responder a 

tais demandas de independência e autonomia. 

Camille e Rodin tinham a obra conjunta como comunhão, mas tinham uma 

ausência de convívio, dois tão iguais e tão individualistas. As relações sempre 

clandestinas, apesar de os amigos aceitarem, não se assumiam publicamente: o 

tratamento era formal, de senhor e senhorita. Camille criticava Rodin de envolver-se 

com a faceta mundana do sucesso. 

Whaba147 apud Descharnes, escreve que Rodin não compreendeu por que 

devia escolher entre duas mulheres e experimentou profunda e dolorosa indignação 

quando “Camille se mostrou desobediente”, criticando-a por ser “por demais 

independente”. Também faz uma citação de Goucourt em 1894, que descrevera no 

seu jornal um Rodin chorando, falando do fim do relacionamento: “não tenho mais 

autoridade sobre ela”. 

Rodin só dava conta de uma mulher dependente e subordinada aos padrões 

de sua época. A sua Rose, além de cardíaca, era uma companheira inteiramente 

dependente, sem vida própria e sentia-se talvez responsável por ela ter permanecido 

assim. Temia abandoná-la como aconteceu com sua irmã Marie. Sob pressão das 

duas mulheres, Rodin mergulha num momento depressivo, devido a brigas e 

violências vividas no seu relacionamento com Camille; neste período sofre críticas 

pela estátua de Balzac e, não agüentando, vai para Suíça. 

Camille, sem romper definitivamente com Rodin, mantém uma ligação afetiva 

com Debussy, agora com 24 anos e ela com 26. Debussy era um músico pouco 

conhecido, na época. Começaram uma forte amizade que durou três anos, talvez 

amantes, mas ele parecia o mais apaixonado. Camille não se sentia suficientemente 

livre para um novo investimento amoroso e certa alienação a Rodin já se 

despontava, visto rompimentos e voltas freqüentes e, sua dificuldade de se manter 

financeiramente e envolver-se em seus próprios projetos. 

                                                 
147 Liliana Liviano WHABA, Camille Claudel: Criação e Loucura, p.32. 
Liliana Liviano Whaba, é psicóloga e analista Junguiana, com mestrado na Puc-Sp, que escreveu um livro 
intitulado Camille Claudel: Criação e Loucura. Utilizo-me de seus levantamentos bibliográficos e também a 
biografia apresentada por ela. Terei como enfoque a abordagem freudiana e de autores contemporâneos, não me 
comprometendo com a teoria junguiana proposta pela autora. 
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Camille passou a ter uma relação social mais intensa, conviveu com homens 

e mulheres com idade próximas à sua. É uma nova fase para a sua escultura, 

marcada por movimentos e as sombras davam lugar à bruma. Esculpiu, neste 

período, “A Valsa”, um casal numa dança, onde há uma entrega completa da mulher 

ao braço do amado, que a sustenta e, nesta mesma escultura, observa-se em maior 

proporção o braço hiper-compensado do homem que se alonga para sustentá-la. 

Esta obra corresponde a um possível envolvimento amoroso de Camille com 

Debussy. 

É possível ver em “A Valsa” a tentativa de construção do que se ausentou na 

história precoce de Camille: “há sempre algo de ausente que me atormenta”. Uma 

relação para apoiar-se descansadamente. O romance com Debussy durou pouco e 

paralela e essa escultura, que revelava uma esperança, criou uma velha nua, 

refletindo de maneira crua a degeneração do corpo. Esta escultura terá duas 

versões, a primeira: “Cloto Calva”, e a segunda, uma “Cloto” presa por um 

emaranhado denso de cabelos que parece atacá-la. É importante ressaltar que as 

obras de Camille traziam cabelos bem delineados, e à medida que vai adoecendo, 

esculpia cabelos desalinhados com algas e finalmente transformados em serpentes. 

Em 1891, rompe com Debussy, que reclama a sua perda, alegando que faltou 

maior entrega da parte dela. Ganhou de presente “A Valsa”, que guardou em seus 

pertences, o que restou de Camille. Esta valsa estava representada num momento 

congelado do movimento da entrega, nesse “antes de”, mas pairava uma dúvida: se 

eles caminhavam para uma entrega dos amantes ou uma morte, porque a mulher 

inclinada cada vez mais precisava da sustentação do braço do homem. 

Louis-Prosper continuou exigindo que Camille buscasse mais disposição e 

independência, e pediu para Camille ter o seu próprio ateliê, e assim ela o fez e 

também rompeu com Rodin. Passou a se dedicar às suas criações e fundiu em 

bronze o busto de Rodin, fazendo seus cartões de visita: 

Senhorita Camille Claudel. Estatuária. 

Boulevard D’Italie, 113. 

Esculpiu uma escultura muito diferente dos estilos escolhidos até essa data, 

trata-se do “Cachorro Roendo Osso”, onde Outeiral e Moura dizem, na sua análise 

deste período, tratar-se de “uma das únicas esculturas assinadas por Camille. 
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Chama a atenção à imagem ser designada como cachorro, quando claramente se 

observam as mamas inchadas, como as de uma cadela que está amamentando a 

cria, [...] com os músculos rígidos, como que empreendendo muita energia para roer 

os ossos”.148

Exatamente como “O Cachorro Roendo Osso”, assim estava Camille afastada 

de Rodin, isolada socialmente, com dificuldades financeiras, sem o devido 

reconhecimento, não conseguia sustentar financeiramente seu ateliê e sua obra. 

Recebeu o adiantamento de sua herança, foi ajudada por Paul com certa freqüência, 

mas as tentativas de ajuda de Rodin eram vistas com desconfiança. Paul se firmava 

como escritor, e ficava mais afastado de Camille, que a esta altura expôs “A Valsa” e 

“Cloto”, no Salão do Champs-de-Mars, recebendo crítica favorável. 

Outeiral e Moura referem-se a essas críticas citando Octave Merbeau, que 

deixava claro que o espaço oferecido a ela era secundário, seu artigo dizia: 

  ... Auguste Rodin talvez tenha orgulho de sua aluna,  

  o autor de Tête d’Or talvez tenha orgulho da irmã. 

  A senhorita Claudel, bem se vê, é da estirpe de um, 

  E da família do outro.149

Rodin, nesta mesma época, torna-se politicamente bastante influente e é 

nomeado presidente da Sociedade Nacional das Belas Artes. Ele esculpiu dois 

bustos com as feições de Camille: “A Convalescente” e “O Adeus”. 

Neste período do afastamento de Paul e Rodin da vida de Camille, ela 

esculpiu: “O Deus que Voou”, “A Idade Madura” e a “Suplicante”. Em “O Deus que 

Voou”, posso ver retratado novamente o “há sempre algo de ausente que me 

atormenta”, porque novamente aparece o ventre crescido e cabelos emaranhados 

como os de “Cloto”, parecendo atacar. O desejo da gravidez estava presente nos 

ventres esculpidos, ventres crescidos, mamas inchadas como as da cadela roendo 

ossos, e os emaranhados e confusos cabelos poderiam estar ligados ao 

recrudescimento de suas defesas. 

                                                 
148 José Outoni OUTEIRAL e Luiza MOURA (2002), Paixão e Criatividade,  p.69. 
149 Ibid., p.70. 
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A “Idade Madura” compõe-se de três protagonistas. Ao centro há um vazio, de 

joelho e à direita, uma jovem suplicante e, no plano médio, um homem sendo levado 

por uma mulher mais velha, à esquerda do homem. Esta obra desagrada Rodin, que 

se sentiu retratado nessa escultura, podendo ser interpretada como a derrota de 

Camille frente à Rose, à sua mãe, à passagem do tempo, à morte. A jovem 

esculpida à esquerda volta-se ao homem e suplica, e está mais inclinada do que a 

retratada em “O Deus que Voou”. 

Em 1894, Camille apresentou um gesso, “O Deus que Voou”, e uma variante, 

“A Implorante”, parte do grupo “A Idade Madura”. Esta obra pode ser metaforizada 

como a alegoria da separação definitiva entre Camille e Rodin, retratando 

sentimentos de abandono. Obra polêmica, elogiada e criticada, porque expressava 

com crueza a decadência e o sofrimento humano. Rodin tenta ajudá-la, arranjando-

lhe exposições, mas não fez intervenção alguma para o caso de encomendas 

oficiais. Os biógrafos sustentam que Rodin pode ter se sentido atingido por esta 

exposição que a obra “A Idade Madura” fazia do caso deles e, cada vez mais 

mergulhado nas suas atividades, foi deixando Camille mais e mais e pouco a ajudou. 

Cenas do filme Camille Claudel, interpretado por Isabelle Adjani e Gerard 

Depardieu, nomina esta escultura “A Idade Madura”, como “A Santa Trindade do 

Vazio” com as seguintes falas de Camille para Rodin: “enganou-se se pensou que 

era você. Você é escultor, Rodin, não é uma escultura, você deveria saber. Sou uma 

velha cujos ossos só o tempo cobre. Sou uma mocinha que não reencontra a 

juventude. E o homem ainda sou eu, não você. Eu lhe dei toda a minha firmeza, em 

troca você me deu o seu vazio. São três vezes eu: “A Santa Trindade do Vazio”. 

Outra escultura que chama a atenção é “A Suplicante”, parte da escultura que 

compõe a segunda versão da “Idade Madura”, novamente aparece o ventre crescido 

e o tema da gravidez é novamente sugerido. Seu desejo de ter um filho e ter um 

marido, sonho que não pode se realizar. 

Entre 1893 e 1899, Camille tornou-se membro do júri da Sociedade Nacional 

de Belas Artes, um sinal de prestígio. Era estimulada pelo grupo artístico também 

ligado a Rodin. Expôs obras em salões de exposição de Paris, Genebra, Bruxelas e, 

cogita-se, também em Nova York. Certamente obras importantes, mas poucas para 

20 anos de produção, sem contar com as esculturas perdidas e destruídas, os 
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extravios de maquetes, de objetos utilitários, como lâmpadas e cinzeiros no estilo 

Art-Nouveau.  

Whaba, em seu livro diz, que “houve também um movimento desfavorável, 

que não a reconhecia como artista independente e sim mera discípula. O 

preconceito contra a mulher pesou muito nesse ponto”.150

A obra “As Confidentes”, também chamada de “As Tagarelas” e “As 

Bisbilhoteiras”, três traduções diferentes para a mesma obra, trata-se de quatro 

jovens esculpidas em círculos e sentadas, onde uma fala e outras atentas escutam e 

colocam o observador como curioso. Esta escultura pode retratar as preocupações 

de Camille com os comentários que surgiam a respeito de sua vida, da sua condição 

de amante e abandonada e da sua profissão de escultora, profissão até então de 

homens. Podem estar incutidos os germes persecutórios que se sobressairiam nos 

anos posteriores. Uma obra estranha e audaciosa, uma obra considerada precursora 

da escultura moderna. Algo está sendo revelado em segredo, há um gesto de uma 

das mulheres, a que fala, com gestos precavidos de mão e três outras expectantes 

ouvintes sentadas em um círculo fechado, confidenciando algo muito secreto e estão 

protegidas por um muro alto de alvenaria. Fez o primeiro croqui natural em 1895 e o 

expõe em bronze em 1905. Uma obra muito elogiada, na qual se vislumbrava a 

diferença entre o fazer artístico dos dois grandes escultores. As obras de Camille 

baseavam-se em fatos da vida cotidiana. 

Jacques Cassar diz que essa obra foi aclamada como “criação gloriosa (...) 

maravilha de compreensão do sentimento humano”.151

Com a influência de Paul, que viajara para a China, nota-se também 

influência nas obras de Camille neste período, como nas “Bisbilhoteiras”, “A Onda”. 

“O Pensamento Profundo” e “Sonho ao Pé da Lareira”. Nessas esculturas há um 

jogo de inversão, uma espécie de retratação da pequenez humana frente ao vasto 

mundo. Em “A Onda”, é marcante o movimento, há três jovens brincando em água 

rasa, enquanto se ergue por detrás delas, uma enorme onda, e de tamanho 

desproporcional pelo “nível raso” em que a água se encontrava. Uma onda 

envolvente, que protegeria, as engoliria, é ambíguo, com certeza. 

                                                 
150Liliana Liviano WHABA, Camille Claudel: Criação e Loucura,  p.42. 
151 Jacques CASSAR, Dossier Camille Claudel, p. 114. 
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Tanto “O Sonho ao Pé da Lareira”, quanto “O Pensamento Profundo” 

sugerem um trabalho de introspecção, uma busca de algo a ser apreendido. Camille, 

nesta época, estava mais solitária e cada vez mais inacessível seu convívio social. A 

jovem solitária ao pé da lareira está sentada na cadeira, e a jovem do pensamento 

profundo está ajoelhada, como que rezando num altar. Mas, ambas olham 

profundamente o trepidar das brasas na lareira, introspectivas, com semblantes 

tristes e ar de desesperança, talvez impossibilitadas de sonhar, essa mulher 

esculpida em ambas as obras encontra-se de costa para o expectador. Pode-se 

retratar aqui o “Conto da Pele de Asno”, e o “Conto da Gata Borralheira”, frente às 

cinzas da lareira, embora a fada não tenha aparecido. 

Num dossier que Jacques Cassar152 faz sobre Camille Claudel, podemos 

encontrar uma frase de Camille endereçada a Rodin, datada de 1897, antes de seu 

rompimento definitivo e anterior ao acentuamento do ódio incontrolado por ele: “Há 
sempre algo de ausente que me atormenta”. Camille pode ter percebido a 

rejeição materna por sua pessoa. A falta de interesse, de amor e de reconhecimento 

de sua mãe, pode tê-la levado a expressar este “algo ausente”, como uma 

percepção da ausência de amor no olhar materno. Falta de referências 

identificatórias básicas, talvez Camille possa ter se identificado com as tendências 

depressivas de sua mãe. Frente a estas, defendia-se pedindo amparo e buscando a 

figura do pai, que a introduz neste universo masculino, sedutor, que abre posteriores 

transferências para outros universos masculinos, como o de seu irmão Paul, de seu 

amante Rodin, do amigo Debussy. Posteriormente, frente à atormentada “ausência” 

de amor, Camille é internada por 30 anos em total reclusão, num hospital 

psiquiátrico. 

Jacques Cassar no Dossier Camille Claudel refere-se a um trecho presente 

em uma carta ao senhor Blot, seu marchand e organizador de suas exposições: “... 

não posso me apresentar em público com as roupas que possuo no momento, sou 

como Pele de Asno ou Cinderela, condenada a cuidar das cinzas da lareira, sem 

esperança de ver chegar a Fada ou o Príncipe Encantado que deve mudar a minha 

roupa de pele ou cinzas em vestidos cor do tempo [...]”. 153

                                                 
152 Jacques CASSAR, Dossier Camille Claudel, p.149. 
153 Jacques CASSAR, Op.cit.,  p.98. 
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Este limite de humano-animal está referido no “Conto da Pele de Asno”, de 

Perrault154, com o qual Camille demonstra identificar-se. Trata-se de uma princesa 

que foge do pai que queria torná-la sua esposa. A mãe, rainha de grande beleza, 

morrera e só ela podia suplantá-la no coração paterno. Esconde-se por baixo de 

uma pele de asno e ninguém a reconhece, mas leva suas jóias e vestidos que foram 

presentes do pai, usando-os ocultamente. Um príncipe um dia a vê, apaixona-se e, 

com a ajuda de uma boa-fada, o final é feliz e clássico: o pai percebe o mal que 

fizera e se arrepende, e os amados se casam. Mas, com Camille, o final é outro, as 

ausências de sentimentos amorosos maternos, advindas de uma rejeição fundante, 

levam-na a um isolamento, e as jóias – relação projetada e idealizada para o Eu de 

Camille – oferecidas pelo pai não a sustentam, porquanto leva consigo uma ferida 

narcisista, o seu infortúnio nas suas internalizações das figuras parentais. 

Como Camille podia administrar estes sentimentos tão contraditórios de amor 

e ódio de seus progenitores, sem produzir dúvidas, sintomas psíquicos de 

isolamento e inadequação? Esta possível falta de amor no olhar materno, não deve 

ter permitido que Camille se identificasse com essa mãe. Suas histórias contadas, 

pela boca da ama, de rejeições, fizeram parte da história que seu “Eu” precisou 

construir frente às duras exigências da realidade rejeitadora e acolhedora (mas 

idealizadora) simultaneamente. No seu espelho, duas marcas: uma jubilosa, ligada à 

figura do pai; outra, o antijúbilo, proveniente de sua mãe. 

O antijúbilo, que lança Camille no lugar da ‘ausência atormentadora’, o que 

tem de dar conta da rejeição manifesta primária parece ser responsável por sua 

desestruturação gradual, ou quem sabe, também possa estar ligada às oscilações 

de humor da mãe. O “Conto da Pele de Asno”, ao qual Camille se refere a Blot, seu 

marchand, nos remete a uma mãe que morre na sua função de amar uma filha e a 

acolher com seu desejo e, à presença incestuosa de um pai que somente faz 

idealizações. Interpreto o conto como a Fada-Mãe morta que não se fazia função, e 

o Príncipe-Encantado-Pai, que não trazia tempo de esperança. Porque esperança, a 

meu ver, remete a marca mnemônica de um objeto investido afetivamente que pode 

ser reevocado em tempos de angústia, e sua lembrança trazer estados de 

esperança. Mas parece-me que Camille não podia evocar estas lembranças, porque 

havia “algo ausente”, a imagem materna para se identificar não se mantinha na 

                                                 
154Cf.  Perrault. Contes, Paris: Gallimard, 1985. 
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assunção jubilosa do Eu refletido no espelho. O conto traz sentimentos de angústia, 

desespero, peso, sofrimento, impotências, sentimentos desumanizantes, 

metaforizados por estar debaixo de uma pele de asno, pele não humana, ou seja, 

nos limites de seu próprio eu-ideal. 

A ausência do amor materno na vida de Camille parece abrir brechas para 

uma relação incestuosa e aprisionante com o seu pai, e as jóias ofertadas por ele – 

os belos presentes recebidos e escondidos, as puras projeções idealizatórias - não 

podiam ser usados com Rodin ou com um outro homem. Com a ausência do amor 

materno, esta falta primordial, remete-a a falta de identificação primária com esta 

mãe, remete-a a angústias e sofrimentos aprisionantes com vivências 

desumanizantes, que posso traduzir como alienantes, ou seja, no limite extremo da 

perda da própria subjetividade. Ao precisar tanto do outro, esta necessidade torna-

se principal e o seu “Eu” desaparece. Não pode surgir a mulher que estava 

aprisionada pela pele de asno, porque Camille sempre volta a esse “sepulcro 

simbólico” de sua mãe ausente, morta num tempo tão necessário para que seu “Eu” 

pudesse advir. 

Nesta mesma época, no convívio social, seu comportamento era bizarro, 

poucas vezes participava de um evento, suas vestimentas eram incomuns, ora 

discreta, ora exuberante, com cores contrastantes e muitas misturas de peças e 

acessórios, tornando-se vulgar. 

Whaba apud Henry Asselin, expõe que “Camille exibia os vestidos mais 

extravagantes e, sobretudo, penteados feitos com fitas e plumas onde se 

combinavam mil cores. Pois havia nesta artista genial, um desregramento, alguma 

coisa eternamente infantil...”155

Cada vez mais suas dificuldades financeiras despontavam-se e passou a 

embriagar-se com vinho, não pagava os práticos que trabalhavam para ela, em dois 

anos mudou-se duas vezes, e o último ateliê foi em Quai de Bourbon, 19. 

Na luta entre Eros e Tanatos, Camille começa a estudar “Hamadríade”, uma 

personagem mítica ligada a arvoredos, em especial ao carvalho, num jogo de 

hamadríades que nasciam e morriam. A escultura “Hamadríade” tem uma cabeleira 

vasta, como algas ou pedaços de plantas, um olhar perdido e uma boca entreaberta. 

                                                 
155 Liliana Liviano WHABA, Camille Claudel: Criação e Loucura,  p.75. 
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Essa figura Hamadríade também é chamada de Ofélia, a jovem amante de Hamlet 

que acaba enlouquecida. Esse olhar perdido parece o olhar do não encontro do 

outro. Há uma fusão entre animado e inanimado; da fusão, uma confusão; a jovem e 

a árvore tornam-se uma só, Camille estava adoecendo. Cada dia adicionava mais 

maquiagem branca e ocultava a sua expressão, seu comportamento era bizarro, 

fazia bochechas vermelhas com rouge, tinha aparência de boneca de porcelana. 

Seu rosto escondia expressões e suas esculturas as revelavam. Suas esculturas 

viviam e ela morria. Camille foi se isolando dia a dia, e isso a prejudicava 

profissionalmente. Não aceitava os convites de Rodin, para recepções do meio 

artístico. Referindo-se sempre ao fato de não ter roupas, ela se afundava na mais 

profunda miséria e solidão. 

 Depois da “Hamadríade”, a jovem que se confunde com a árvore, ela se 

interessa por “Medusa” e “Niobe”, duas figuras também mitológicas, a primeira 

transformava quem a olhava em estátua, petrificando-a e a segunda, que sofreu 

castigo dos deuses, transformou-se em rochedo. Vale lembrar que na infância, em 

Villeneuve, Camille escondia-se entre árvores e rochedos nos bosques, e ao 

repensar na obra de Camille, observa-se uma busca incessante de fazer viver o 

inanimado. No bosque, seu refúgio e também uma busca de sentido a sua vida. 

O olhar pouco expressivo de sua mãe, seu humor possivelmente deprimido, 

sua insatisfação por ter tido uma filha, ameaçavam Camille a ponto de aprisioná-la 

no projeto identificatório de outro, comprometendo a sua individuação, faltou um 

olhar de amor. Mãe morta, filha viva, filho morto, morto-vivo, um arranjo e rearranjo 

constante na vida de Camille. Seu ambiente falhou, sua mãe falhou, há uma falta, ou 

melhor, dito por ela mesma: “há sempre algo de ausente que me atormenta”. A falta 

do representante psíquico pré-forjado pela psique materna não pôde ancorar o bebê, 

que precisou, a partir daí, idealizar um representante para ancorar sua vida, daí a 

resultante alienação. 

Esculpiu “Perseu e Medusa”, considerada a obra mais trágica de Camille por 

seu irmão Paul Claudel: traz a confusão, a cisão, o pavor informe, o unheimlich.∗

Outeiral e Moura escrevem que: 

                                                 
∗ Quer dizer sinistro, inquietante, estranho, assustador. 
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O jovem Perseu está em pé, com uma mão segura o seu escudo que 
lhe serviu de espelho e, com a outra ergue sobre o seu ombro a 
cabeça assustadora da Medusa, o corpo dela caído no chão, porém 
é gracioso. [...] O mito conta que a medusa era um terrível monstro 
que amedrontava homens e deuses. Perseu conseguiu matá-la 
enquanto dormia, cortando-lhe a cabeça. Para não ser petrificado, 
utilizou-se de um escudo polido como um espelho, refletindo apenas 
a imagem do monstro. Medusa fora uma bela jovem que se 
orgulhava especialmente de seus cabelos. Por ter ousado rivalizar 
em beleza com Minerva, a deusa a transformou em monstro, 
transformando seus cabelos em serpentes.”156  

 
Perseu, então, sem poder olhá-la diretamente, vendo seu reflexo num escudo 

polido e, com a espada que Hermes lhe dera, decapita-a.  

Górgona era uma das três divindades primordiais. Fala-se de três irmãs, três 

monstros, com cabeça aureolada de serpentes venenosas: Medusa (Górgona), 

Ésteno e Euríale. São todas elas símbolos de perigo a ser combatido.  

Junito de Souza Brandão, em seu livro Mitologia Grega, apud Chevalier e 

Gheerbrant refere-se a essas três irmãs como deformações monstruosas da psique, 

“as forças pervertidas de três pulsões – sociabilidade, sexualidade e espiritualidade”. 

E continua dizendo que “Euríale seria a perversão sexual, Ésteno, a perversão 

social, e Medusa, a principal dessas pulsões, a pulsão espiritual e evolutiva, mas 

pervertida em frívola estagnação”. 157

O autor ainda estabelece a relação de que no Templo de Apolo, onde se 

buscava o refúgio, reinava o equilíbrio e a harmonia, onde havia a insígnia - 

conhece-te a ti mesmo.  

Quem olha para a cabeça da Medusa se petrifica. Não seria porque 
ela reflete a imagem de uma culpabilidade pessoal? O 
reconhecimento da falta, porém, baseado num justo reconhecimento 
de si mesmo, pode se perverter em exasperação doentia, em 
consciência escrupulosa e paralisante. (...) Medusa simboliza essa 
imagem deformada, que petrifica pelo horror, em lugar de esclarecer 
com eqüidade.158

 

Freud num texto de 1922, intitulado A Cabeça de Medusa, retrata o tema da 

castração, na imagem da cabeça cortada, o temor da castração remetida visão de 

alguma coisa. As obras de arte que retratam cabelos transformados em serpentes, 
                                                 
156 José Outoni OUTEIRAL e Luiza MOURA, Paixão e Criatividade,  p. 90. 
157 Junito Brandão de SOUZA, Mitologia Grega, p. 239. 
158 Ibid, p. 240. 
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derivam do complexo de castração. A idéia de faltar o pênis é da ordem do horror, a 

mulher como um ser que assusta e causa repulsa por não possuir o pênis. Freud 

postula: “Mostrar o pênis é dizer: não tenho medo de você. Desafio-o. Tenho um 

pênis.”159

A partir destas contribuições de Freud e Brandão, penso que o olhar da 

medusa petrifica porque leva a um retorno ao indiferenciado, a uma operação em 

que se apagam as diferenças, onde um e outro fusionado está capturado pelo terror 

da não diferença, de um não saber de si mesmo. Perceber a castração é o 

movimento contrário, da diferenciação, da individuação, do afastamento das 

fantasias incestuosas e o pulo do retorno do indiferenciado para o diferenciado, dar 

conta da dependência do outro, mas poder pensar a própria singularidade. “A 

imagem no espelho, a sombra, o reflexo são figuras da alma, que se volta contra o 

sujeito e se torna independente de sua vontade”160, segundo Mezan. 

Concordo com Mezan161, quando comenta que “o olho da Medusa encarna o 

poder de absorção da vagina materna, e é, sem dúvida, para tapar esse orifício 

devorador que a fantasia infantil o dota de um portentoso falo”. E ainda continua 

comentando que “as estátuas de pedra representam não só a cegueira e a morte, 

mas, sobretudo a rigidez do pênis em ereção, isto é, constituem uma esplendida 

formação de compromisso pela qual o poder castrador do olhar da Medusa é 

simultaneamente afirmado e negado”.162  

Penso, portanto, que o que aqui está implicado é uma divisão do ego, onde 

uma parte dá conta da realidade de castração, enquanto a outra denega que essa 

realidade existe e é eficaz. 

Vale salientar que, em várias citações biográficas de Camille, os seus 

atributos físicos são justamente os cabelos e o olhar. Cabelos castanhos, belos e 

revoltos e olhar penetrante e perturbador de cor azul escuro. Em suas esculturas, 

ocorrem olhares vagos em direção ao alto e não a um protagonista; outras vezes 

são vazados, outras fechados, e a cabeleira de suas esculturas evoluem de bem 

penteados, com ondulações bem elaboradas a amontoados espessos, ora com 

algas e, finalmente transformados em serpentes. 
                                                 
159 Sigmund FREUD, A Cabeça da Medusa, p. 330. 
160Renato MEZAN, As interfaces da psicanálise, p. 67  
161 Ibid., p.70. 
162 Ibid.,  p. 64. 
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“Perseu e Medusa” são o último grupo esculpido por Camille, e parece o ápice 

onde surge à verdade, com que não podia deparar-se, a que retratava o seu mundo 

interno, devastado, colmatado. O olhar materno que poderia conferir reconhecimento 

a engolfou, engolindo-a numa fusão inseparável e aprisionante que, ao ver a 

verdade só sua, o ‘conhece-te a si mesma’, petrifica-se. Ela está só, sua obra fala 

por ela, mas sua voz não convence mais, nem a si, nem a ninguém, resta-lhe a 

desestruração paulatina das defesas. 

Henry Asselin ao visitá-la, escreve sobre Camille em 1904 

Ela tinha então quarenta anos, mas parecia ter cinquenta. A vida a 
tinha marcado, murchada sem piedade. O descuido extremo de sua 
roupa e aspecto, a ausência total de coqueteria, uma tez mate, 
murcha, rugas precoces, assinalavam um tipo de decadência física 
que se poderia atribuir ao cansaço, à mágoa, à decepção, ao 
desengano, ao desligamento total das coisas desse mundo. 
Entretanto, não havia traços de abatimento nessa mulher ativa e 
encantadora, de uma constituição maciça e sólida e de uma 
espontaneidade espantosa. No resto, seus grandes olhos azuis 
escuros, sombreados, aureolados de negro, não tinham perdido nada 
de sua beleza, nem seu olhar de um esplendor perturbador, quase 
incômodo às vezes, pois era expressão de uma franqueza inteira, 
absoluta, que não obstruía nunca, nem de formas, nem de 
nuances.163  
 

Em 1904-5, Camille esculpiu “A Tocadora de Flauta” ou “A Sereia”, uma de 

suas obras derradeiras e preferidas. O mito das Sereias está ligado a uma atração 

mortal, quando Ulisses se amarra ao mastro de sua embarcação, temendo sucumbir 

aos encantos do canto da sereia, que promete a vida, mas, ao final, oferece a morte. 

Rodin assume o seu romance com a Duquesa de Choiseul (1904) e, nesta 

mesma época esculpiu “A França”, um busto de mulher que retrata os traços de sua 

ex-amante Camille Claudel. Fala-se que, nessa época, Rodin afastou-se de seus 

amigos, tornando-se mais colérico, estranho e embotado afetivamente e inquieto. Só 

veio pôr fim a este relacionamento após sete anos de convivência. 

Em 1905, o último ano produtivo de Camille; cria sua última obra, “Niobe 

Ferida”, a qual expõe somente em 1906. A partir desta data, a cada verão, ela 

destruía as obras que fazia durante o ano, e seu ateliê acabou por entregar-se à 

                                                 
163 Henry ASSELIN, “La vie douloureuse de Camille Claudel”. In: Jacques CASSAR, Dossier Camille Claudel, 
p.445. 
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sujeira, à desordem, à desolação e à devastação. Enterrava os restos de escultura e 

sumia por meses sem dar notícias a ninguém. 

Eugène Blot organizou uma Exposição de Camille juntamente com apoio do 

irmão Paul Claudel e o pai Louis-Prosper. Ela apareceu na exposição com 

expressão bizarra, pois os sintomas persecutórios recrudesciam. Camille estava 

adoecendo. 

Esta última escultura de Camille, “Niobe Ferida”, retrata o mito de Niobe. O 

mito refere-se a uma jovem, orgulhosa de ter uma prole de sete filhos e sete filhas, 

que tem seus filhos assassinados. Niobe tenta refugiar-se junto ao pai, mas os 

deuses a transformam em rochedos, que vertem água constantemente. Este mito 

mostra a competição travada entre uma jovem e uma mulher mais poderosa, uma 

deusa. Esta jovem ousou confrontá-la e foi castigada duramente, sendo desprovida 

da fertilidade, da feminilidade e de seus filhos, e com esta intensa desvitalização foi 

transformada em rocha. Esta é a própria história de Camille, perdendo dia a dia sua 

vitalidade, ocultando-se, desfacelando seus vínculos. Suas esculturas tornaram-se 

mais vivas que a própria autora.  

“Niobe Ferida”, em bronze, foi encomendada pelo Ministério das Belas Artes, 

sob intervenção de Eugène Blot. Camille aproveitou para enviar ao subsecretariado 

do estado uma carta, na qual demonstrava o estado de confusão em que se 

encontrava. Outeiral e Moura fazem menção a esta carta: 

Continuo esperando a autorização que deveria dar-me para retirar do 
Depósito dos Mármores minha estatueta ”Niobe”, cujo bronze o 
senhor me encomendou em nome do Estado. E a esse respeito, 
devo dizer-lhe que a carta que o senhor me enviou ordenando-me tal 
encomenda foi-me subtraída por meios fraudulentos [...]. (Ela segue 
se referindo a Rodin). Tenho, pois, a honra de protestar perante o 
Senhor contra esse tratamento indigno e de solicitar-lhe a entrega 
imediata de minha estatueta em gesso que, segundo minhas 
previsões, não se encontra no depósito dos mármores, mas no ateliê 
do grande homem, onde a está modelando, como faz com minhas 
obras, uma atrás da outra.164

O pai e o irmão lhe enviavam algum dinheiro esporadicamente às escondidas 

da mãe e da irmã, que não concordavam com tal ajuda financeira. Apesar da crítica 

favorável, sua carreira não avançava a ponto de fornecer-lhe independência 

econômica e liberdade para trabalhar.  

                                                 
164 José Outoni OUTEIRAL e Luiza MOURA, Paixão e Criatividade,  p.85. 
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Em 1899, expôs em mármore, “Cloto”, que já existia em gesso e a maquete 

de “Perseu”. Expôs, também, “O Profundo Pensamento” e “Hamadryade” – 

esculturas que confirmam uma ruptura, mas com quem? Talvez consigo mesma. 

Acusa Rodin de roubar-lhe “Cloto”, pois este não a ajudou no intento de que sua 

peça chegasse ao museu de Luxemburgo, sobre o que Whaba fala que Rodin 

presidia a Fundação e é quem podia fazer o encaminhamento da obra, mas pouco 

se empenhou e a escultura extraviou-se.  

Whaba interpreta: “gestos dessa natureza mostram ambigüidade de Rodin, a 

inaceitação da antiga discípula como rival, uma disfarçada inveja masculina, opondo-

se ao crescimento da mulher.”165

Em 1900, Rodin já era reconhecido, com fama consolidada após a Exposição 

Universal; no entanto, Camille se debatia cada vez mais em dificuldades financeiras. 

Naquela exposição, ele teve um pavilhão inteiro para si e Camille, por ter duas obras 

recusadas, retirou as demais. Uma das obras recusadas era precisamente “A Idade 

Madura”. Rodin obterá destaque público e ela era vista como uma discípula que 

copiava o seu estilo. Após essa exposição recebeu a encomenda de dez bustos de 

Rodin, todos em Bronze. Estava explícito o reconhecimento da obra de Rodin e não 

de Camille com uma obra singular, pesava a idéia de aluna. Alienou toda a sua vida, 

seu pensamento à ideologia identificatória proposta e defendida por Rodin, 

desinvestindo o seu próprio projeto e seus próprios ideais identificatórios. 

Neste período de dificuldades financeiras, Camille conheceu Eugéne Blot, que 

passou a ser seu incentivador e amigo. Blot comprou “A Fortuna” e “A Verdade”, que 

são considerados novos estudos sobre “A Valsa”, porque as mulheres esculpidas 

giram a sós, em forma de espiral e, em torno do próprio eixo. “A Valsa” estava 

acompanhada de um homem, “A Fortuna”, pisa em uma roda e “A Verdade” se 

ergue sobre as beiradas de um poço. A verdade de sua alienação, uma patologia da 

identificação que pertence ao registro narcísico.  
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 1.2 CAMILLE CLAUDEL ADOECE E SUAS CARTAS ENDEREÇADAS AOS 
FAMILIARES 

 

Camille Claudel sustentou por muitos anos uma idéia de ser roubada por 

Rodin, de seus projetos serem copiados por ele e, dia a dia, mais e mais acreditava 

nessa sua verdade. Quanta genialidade confiscada numa relação alienante, quanta 

colaboração; todavia, a bem da verdade, Rodin inspirava-se nela, mas pouco retorno 

havia pelo tanto que Camille colaborava e se dedicava. Na verdade, um ajudou o 

outro, ambos, dessa união, tiraram proveito para seu tempo criativo. 

Whaba diz que, “é difícil avaliar o grau de responsabilidade de Rodin; existiu 

uma dose de egoísmo e de uso, ampliada destrutivamente pelo ambiente em volta e 

pelos conflitos interiores dela [...]”. E continua afirmando que muitas esculturas de 

Rodin, produzidas após 1893, “traziam temas que repetiam aqueles em que Camille 

tinha trabalhado, esculpindo ou ajudando a criá-los ou inspirá-los. Ao ver nas 

exposições e com os colecionadores, estas obras modificadas, um sentimento 

compreensível de revolta devia apoderar-se dela”.166

Está colocação de Whaba suaviza a responsabilidade de Rodin por trabalhos 

tão semelhantes, mas, o fato de Camille Claudel começar a esconder suas obras em 

Villeneuve, mostram indícios de defendê-las que sabia ser de sua autoria. Além do 

que Paris de la Chappelle radicaliza ao máximo a apropriação indébita feita por 

Rodin às expensas de Camille Claudel. São acusações que não se poderá chegar a 

uma conclusão, visto que muito pouco conheço da vida e obra de August Rodin.  

Segundo Jacques Cassar, Camille, em 1909, escreveu uma longa e delirante 

carta a Paul:  

[...] Toda vez que ponho um novo modelo em circulação são milhões 
que escorrem para os fundidores, os moldadores e os marchands. E 
para mim, 0+0=0 (...) De outra feita, uma faxineira pôs um narcótico 
no meu café, que me fez dormir doze horas direto. Enquanto isso, ela 
entrou no meu banheiro e pegou a mulher na cruz, três figuras de 
mulher na cruz, estimativa = 100.000 f. [...] 

No ano passado, meu vizinho, o senhor Picard (colega de Rodin), 
irmão de um inspetor de polícia, entrou nos meus aposentos com 
uma chave falsa; havia encostada na parede, uma Mulher em 
Amarelo. Depois, ele fez várias Mulheres em Amarelo, tamanho 
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natural, todas parecidíssimas com a minha, e que ele colocou em 
exposição, estimativa por baixo = 100.000 f. Depois todo mundo 
começou a fazer Mulher em Amarelo; e, quando eu quiser expor a 
minha, eles vão dar o contra e farão com que seja proibida! [...]”167. 

 

Camille ficou obcecada pela idéia de roubo e sabe-se que poucas obras 

tiveram sua assinatura própria, embora trabalhasse arduamente ao lado de Rodin. 

Essa dedicação transformou-se em mágoa e a certeza de ter sido roubada, roubada 

por Rodin, por Louise. Esse pensamento de perseguição somado à atitude de 

rejeição e à raiva da mãe e da irmã complicava o seu estado de saúde mental. A 

mãe não parava de condená-la, sua irmã era indiferente ao seu sofrimento, 

rivalizava e invejava a fama de Camille e a dedicação que o pai lhe ofertava. 

 Em 1906, Paul Claudel se casou e partiu novamente para a China. Rodin 

inaugurou “O Pensador” no Pantheon, e Camille passou a destruir suas esculturas e 

a enterrá-las no barro. Seu estado de saúde agravou-se consideravelmente. Esculpir 

para Camille era como dar vida à pedra, ao metal, ao barro, algo que pudesse forjar-

se a si própria. Sua esperança era esculpir; enquanto esculpia, parecia dar vasão 

aos seus fantasmas e buscava um meio de interlocução com o outro. 

Em 1910, observa-se um recrudescimento de suas idéias delirantes com 

traços paranóides em Camille. Ela envolve Rodin e sua irmã Louise, a quem ela se 

refere como Madame de Massary. Camille não podia pensar conscientemente o ódio 

pela mãe, a rejeição da mãe por ela que foi nutrido por vários anos. Para tanto, 

deslocou este ódio e rejeição em novos representantes, a desconfiança, sentimentos 

persecutórios para com Louise e Rodin. Considero-os transferências de afetos 

inconscientes que nutria pela mãe desde os seus primórdios.  Era uma maneira de 

proteger sua mãe de seus sentimentos hostis. Enquanto odiava Louise e Rodin, não 

precisava pensar na hostilidade de sua mãe por ela e vice-versa, e assim se 

poupava deste desprezo. Vou ao trecho de uma carta de Camille, endereçada ao 

primo Henri, datada de 1910 e citada por Paris de La Chapelle em seu livro 

[...] Cada vez que um alemão precisa de um local ou uma 
propriedade, mata-se o francês que incomoda. Quanto a mim, 
também tenho a minha parte; ainda estou doente por causa do 
veneno que tenho no sangue, meu corpo queima; é o Huguenote do 
Rodin que faz que a dose me seja distribuída, pois espera herdar o 
meu ateliê com a ajuda de sua boa amiga a Dama de Massary... É 

                                                 
167 Jacques CASSAR, Dossier de Camille Claudel, p.211. 
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pela ação conjunta destes dois celerados que você me vê em 
semelhante estado. Há algum tempo eles concluíram um acordo nos 
bosques de Villeneuve, pelo qual ele se comprometia a me fazer 
desaparecer, para livrá-la de mim e ela se comprometia a passar a 
mão em meus trabalhos à medida que os faço. Selaram este acordo 
com uns bons beijos na boca e juraram amizades recíprocas [...] Eles 
tentam neste momento impedir mamãe de pagar meu aluguel para 
que eu seja forçada por este perverso calvinista a trabalhar por nada 
no Convento do Sacre-Couer, onde se instalou descaradamente. 
[...]168. 

 

Outros aspectos da suposta “idéia delirante com traços persecutório” pode-se 

notar numa carta a Henriette, esposa de seu primo Henry, também citada por Paris 

de La Chapelle em seu livro: 

Minha querida Henriette 

Recebi a carta de participação da morte de seu parente. Desde a 
última vez que a vi, tive tantos aborrecimentos que não tenho mais 
cabeça para pensar em mim, não pude ir. 

Neste momento, Sr. Rodin persuadiu meus pais a me fazerem 
enclausurar: estão todos em Paris para isso. O tratante se 
apoderaria, em conseqüência deste processo expeditivo, do trabalho 
de toda a minha vida. É assim que os protestantes e judeus arruínam 
os cristãos, incitando uns contra os outros. Se por acaso você passar 
por aqui, passeando (à noite, por volta das 8 ou 9 horas), bata na 
persiana, falarei com você, mas não poderei abrir, para não levantar 
mais uma vez suspeitas de cometer horrores! (...) 

Em todo caso, queria que um membro da família estivesse informado 
do que se passa. Se eu conseguir afastar ainda uma vez esta 
tormenta, verei você em seguida e lhe explicarei o que acontece.  

Receba toda a minha amizade.       Camille Claudel.  

(Não fale de mim ao Dr. Robillaud, ele é um maçom, eu o vi no 
repertório maçônico). 169

 

O agravamento da idéia delirante desloca-se aqui de Rodin e seus familiares, 

para alemães, protestantes e maçons. Seu ódio e desconfiança se deslocam para 

essas outras categorias: enclausurar, apoderar-se de seu trabalho, arruinar a sua 

vida. Pode ter sido um possível dado de realidade percebido por Camille que sua 

família poderia estar providenciando, ou ao menos, pensando em um internamento 

para um futuro breve, quando recomenda cuidado com os maçons que estão no 

repertório. Os dados corroboram com a idéia de que Camille tinha realmente 

episódios delirantes. 
                                                 
168 Reine Marie Paris de La CHAPELLE, Camille Claudel: Esculturas, Desenhos e Pinturas, p.77. 
169 Ibid., p.36 
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Um agravamento persecutório considerável dá-se após a morte de seu pai, 

Sr. Louis-Prosper Claudel em 03 de março de 1913. Ela recebe por telegrama a 

notícia da morte do pai: “Pai morto subitamente às três horas da manhã”170  

Seus vizinhos já haviam denunciado as autoridades locais, pelo barulho que 

fazia com a destruição de suas esculturas. Outeiral e Moura escrevem que “ela não 

saia de casa, não comia e, por fim, estava sempre nua. Uma semana após a morte 

de seu pai, sua família autorizou a sua internação em Montdevergues”171, conforme 

Anexo A. 

 1.3. A INTERNAÇÃO 

A internação de Camille Claudel deu-se após uma semana à morte de seu 

pai, a pedido de Paul Claudel, através de uma certidão médica. Camille não 

concordava com a internação, resistiu, mas foi levada por dois enfermeiros do 

hospital que acabaram arrombando seus aposentos. Cogita-se de que ela estivesse 

morando na maior sujeira, entre gessos ressecados na parede juntamente com 

cortes de quatorze cenas da Via Sacra. Naquele momento, ela vivia a concretização 

das fantasias de perseguição, mas tudo que tinha que passar era para ser “salva”, 

para “se tratar”. Foi internada em Montdevergues, e lá ficou por 30 anos até a sua 

morte. No seu exílio, passou por duas guerras mundiais. Rodin e Rose casaram-se e 

morreram no ano de 1917, Claude Debussy faleceu em 1918 e sua mãe, Louise 

viveu até 1929. 

Asselin, em La vie douloureuse de Camille Claudel, cita 

O filho do médico que escreveu a carta de internação, já adulto, 
descreve-a pelas memórias da infância: lembrava-se da vizinha do 
andar térreo, vivendo na maior pobreza e desarrumação, rodeada de 
gatos, de camisola branca e descabelada, referindo-se sempre 
ao canalha do Rodin.172

 
Segundo Whaba, Paul Claudel chocou-se com o ato, mas limitou-se a cuidar 

da pensão da irmã e, apenas ir visitá-la raramente. Sobre a imprensa, Whaba diz 

que, na época da internação, a comunidade parisiense reagiu violentamente ao 

desaparecimento de Camille Claudel, falando do seqüestro da artista e da ausência 
                                                 
170 Henry ASSELIN, La Vie Douloureuse de Camille Claudel. In: Jacques Cassar, Dossier de Camille Claudel, 
p. 445. 
171 José Outoni OUTEIRAL e Luiza MOURA, Op. cit., p. 88. 
172 Henry ASSELIN, Op. cit., p.445. 
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de liberdade, porém esses clamores rapidamente caíram no esquecimento. Na 

ocasião, Paul Claudel agüentou calado aos ataques contra ele, devido, em parte, a 

seu cargo de cônsul em Hamburgo. Ao lado de omissão culposa, para não perturbar 

a sua carreira política e de escritor reconhecido, ressaltam os traços de um caráter 

reprimido, orgulhoso e moralista, com que Paul encarou o fato como provação cristã, 

ao invés de refletir sobre o alcance de suas responsabilidades. Permaneceu surdo 

aos anos de sofrimento e isolamento desesperados da irmã, a meu ver 

violentamente desnecessários.  

No prefácio do catálogo da Exposição de Camille Claudel, Paul Claudel 

escreve um artigo, dando uma outra possível vertente dos fatos, para o destino de 

sua irmã, visto sua posição de consul e dramaturgo.  Segue parte do  artigo: 

Dois gênios de igual poder e com ideais diferentes não poderiam 
durante longo tempo compartilhar o mesmo ateliê e a mesma 
clientela. O divórcio era para o homem uma necessidade, e foi para a 
minha irmã a catástrofe total, profunda, definitiva. A profissão de 
escultor é para um homem, uma espécie de desafio perpétuo ao bom 
senso e é para uma mulher isolada e para uma mulher com o 
temperamento de minha irmã uma pura impossibilidade. Ela tinha 
posto tudo sobre Rodin, ela perdeu tudo com ele.173

 

 1.4. A RECLUSÃO DEVASTADORA 

As cartas de Camille Claudel, escritas no exílio e endereçadas a seus 

familiares, mostram clareza de idéias, afeto, preocupação com a família, pedido para 

retornar a Villeneuve. Pode-se ler a respeito desses sentimentos em algumas cartas, 

relatadas por Outeiral e Moura, Whaba, Reine Marie Paris entre outros. É notória a 

incapacidade da mãe de suportá-la, pois tinha resistências em aceitar Camille por 

perto.  

Outeiral e Moura fazem uma constatação com a qual há concordância de 

nossa parte inteiramente: “Com a morte do pai, talvez ele tenha levado consigo o 

frágil elo que ainda a ligava com a realidade; ou talvez, ele vivo impedisse que a 

mãe de Camille a exilasse definitivamente, o que, de certa forma, era a mesma 

coisa.” 174

                                                 
173 Cf. Paul CLAUDEL, Ma soeur Camille. Prefácio ao Catalogue de l’Exposition Camille Claudel, 1951. 
174 Luiz Outoni OUTEIRAL e Luiza MOURA, Paisão e Criatividade, p. 90. 
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Ficou por um ano internada em Paris, sendo posteriormente transferida para 

um asilo em Montdevergues, ao sul da França, de onde nunca mais saiu (Centro 

Hospitalar Especializado Montfavet, antigo asilo de Montdevergues). Neste asilo, fez 

muitos apelos para sair, ficou completamente isolada, fez pedido à mãe para estar 

mais próxima, ser visitada, mas tudo em vão. Desde sua internação, e em todos os 

anos seguintes, insistia em fazer apelos comoventes para ser libertada.  

Reine M. Paris traz uma de suas cartas escrita nas primeiras semanas de sua 

internação, transcrita por Rivière, A., uma carta ao primo de 10 de março. 

Querido Charles, 

Você me dá notícias da morte de papai, essa é a primeira notícia, 
não me disseram nada. Quando foi isso? Tente saber e procure me 
dar alguns detalhes. O pobre do papai nunca me viu tal como sou, 
sempre lhe fizeram acreditar que eu era uma criatura odiosa, ingrata 
e má; era necessário para que a outra pessoa pudesse raspar tudo. 

Tive que desaparecer com a maior velocidade e, embora me encolha 
ao máximo em meu cantinho, ainda sou demais. Já tentaram me 
internar numa casa de loucos, com medo que eu prejudique o 
pequeno Jacques, reclamando os meus bens. É o que aconteceria, 
se eu tivesse a infelicidade de pôr os pés ali. Louise botou a mão no 
dinheiro todo da família com a proteção do seu amigo Rodin e, como 
estou sempre precisando de algum dinheiro, por pouco que seja, pois 
preciso realmente de algum, sou eu que me torno detestável quando 
mando pedir. São coisas feitas de propósito, porque você sabe que 
Louise tem afinidades com os protestantes.  

Ir a Villeneuve eu não teria coragem; e depois é preciso ter 
condições; não tenho dinheiro, nem mesmo sapatos. Estou vivendo 
com muito pouco; a tristeza é para mim. Se você souber de alguma 
coisa, mande-me dizer, não correrei o risco de escrever, eu seria 
hostilizada como sempre. 

Surpreende-me que papai tenha morrido, devia viver 100 anos. Aí 
tem coisa. Muitas lembranças a você e a Emma.175

   K-Mille. 

Reine Marie Paris faz referência a uma outra carta datada de 14 de março. 

Nesta carta, Camille fala do pressentimento de seu internamento: 

Querido Charles, 

Minha carta do outro dia parecia ser um pressentimento, pois mal 
tinha sido colocada no correio quando um automóvel veio me pegar 
em casa para me conduzir a um asilo de alienados. Eu estou, ou pelo 
menos acho que estou, no asilo de Ville Évrard. 

Se quiser me fazer uma visita, não precisa ter pressa, pois não estou 
para sair, me pegaram e não querem me largar. 

                                                 
175 Reine Marie PARIS e Arnaud CHAPELLE, L’oeuvre de Camille Claudel., p. 92. 
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Se puder me trazer um retrato de minha tia para me fazer 
companhia, você me daria um grande prazer. Você não me 
reconheceria, você que me viu tão jovem e tão brilhante no salão de 
Chacrise.176

A mãe e a irmã Louise proibiram que as cartas chegassem ou que ela fosse 

visitada no asilo. O temor da mãe eram as acusações de Camille e os escândalos 

que ela provocava. É veraz seu pedido de ajuda e solicitação de transferência de um 

asilo para outro. 

Whaba coloca que “pedidos direto à mãe tão pouco deram resultados e nem a 

proposta dos médicos de aproximá-la da família. A morte da mãe em 1929 não 

alterou o triste e estarrecedor quadro. Paul negou-se a tomar qualquer decisão, a 

assumir qualquer atitude”.177

Insistentemente Camille solicitava ajuda. Reine Marie Paris fala de uma carta 

endereçada a seu médico, solicitando intervenção em seu nome: 

Censuram-me (que crime pavoroso) por ter vivido absolutamente só, 
por passar minha vida com gatos, por ter mania de perseguição! É 
por causa dessas acusações que há cinco anos e meio me encontro 
encarcerada como uma criminosa, privada de liberdade, privada de 
alimentação, de calor e das mais elementares comodidades [...]. 

Gastam comigo aqui 150 f. por mês e é preciso ver como sou 
tratada; meus familiares não se preocupam comigo e não respondem 
às minhas queixas senão pelo mais completo mutismo, desse modo 
fazem de mim o que querem. É horrível ser abandonada dessa 
maneira. Não posso resistir à mágoa que me devora [...]. 

Aproveitando-se disso, minha irmã apoderou-se de minha herança e 
deseja muito que eu não saia dessa prisão. Assim peço-lhe que não 
escreva para mim e que não diga que lhe escrevi, pois eu lhe 
escrevo às escondidas contra os regulamentos do estabelecimento e 
se soubessem disso me causariam muitos aborrecimentos178. 

 

As convicções delirantes de Camille nunca a abandonaram, mas mudava-se 

de personagens; queixava-se de que o mundo estava contra ela, que acumulavam 

fortunas com as suas obras e ela não tinha nada, que Rodin a aprisionava, para que 

não fosse ameaçado pelo seu crescimento, que muitos amigos participavam desse 

complô; mas seu irmão Paul era preservado e, quando Rodin morreu, a trama 

delirante deslocou-se para a mãe. 

                                                 
176 Reine Marie PARIS e Arnaud CHAPELLE, L’oeuvre de Camille Claudel,  p. 93. 
177 Liliana Liviano WHABA, Camille Claudel: Criação e Loucura, p. 54. 
178 Reine Marie PARIS e Arnaud CHAPELLE, L’oeuvre de Camille Claudel:  Catalogue Raisone,  p. 97. 
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A relação da senhora Cerveaux (mãe de Camille) com ela feita através de 

cartas ao diretor do asilo revelam o quão era insuportável a sua aproximação com a 

filha, pois negava veementemente uma possível acolhida a um “ser tão ‘ruim’ e que 

fizera tanto mal com suas calúnias e comportamento”, falando até do perigo de 

deixar solto alguém com idéias de perseguição tão acirradas. Louise Cerveaux tinha 

a fantasia de ser assassinada pela filha e, por sua vez, desejava vê-la morta. “Os 

mortos são pranteados, depois perdoados, pode-se usar lutos por ele, mas essa 

‘morta-viva’ cheia de raiva e de dor cutucava, sem contemplação ou piedade, a 

ferida da relação mãe-filha”.179

Reine Marie Paris sugere que a mãe não queria nenhum tipo de aproximação: 

“ela tem todos os vícios, eu não quero revê-la, ela nos fez muito mal”.180

 

 1.5. SUA VIDA NO ASILO 

Whaba comenta sobre a vida de Camille no asilo 

não era violenta ou agressiva, e nunca precisou de tratamento de 
força. Com o passar do tempo tornava-se cada vez mais tranqüila, 
refletindo a abdicação total à vida, o cansaço profundo pela 
inutilidade de lutar contra dificuldades intransponíveis e 
avassaladoras. Enfermeiras lembram-se dela como uma mulher de 
olhar altivo que mantinha distância, com certo desprezo.181

Uma carta escrita no asilo, e recuperada por Reine Marie Paris, fala de seu 

sentimento de viver num mundo de pessoas que não podiam absorver sua forma de 

pensar e existir, das humilhações que passou e toda incompreensão familiar que 

viveu 

    03 de março de 1930 

Querido Paul, 

Hoje, 3 de março, é o aniversário do meu rapto para Ville-Évrard: faz 
17 anos que Rodin e os marchands de objetos de arte me mandaram 
para fazer penitências nos asilos de alienados. Depois de terem se 
apoderado da obra de toda a minha vida, servindo-se de Rodin para 
executar o seu sinistro projeto, me condenaram a todos esses anos 
de prisão que eles mesmos teriam bem merecido. Rodin, não sendo 
mais do que um agente de que se serviram para ganharem o teu 
respeito e te usarem para levar a efeito esse golpe de audácia bem 
sucedido, como queriam, graças à tua credulidade e à de mamãe e 

                                                 
179 Liliana Liviana WHABA, Camille Claudel: Criação e Loucura, p. 57. 
180 Reine Marie PARIS, Reine Marie PARIS e Arnaud CHAPELLE, L’oeuvre de Camille Claudel,  p. 113. 
181Liliana Liviano WHABA, Op. cit., p.57. 
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de Louise. Não esqueças que a mulher de Rodin é uma antiga 
modelo de Rodin: podes ver agora a articulação de que eu era 
objeto. São muito bonitos todos esses milionários que se atiram 
sobre uma artista sem defesas! Pois os senhores que colaboraram 
nessa bela ação são todos mais de 40 vezes milionários. Parece que 
o meu pobre ateliê, alguns pobres móveis, algumas ferramentas 
feitas por mim mesma, minha pobre mobiliazinha ainda excitavam a 
cobiça deles! A imaginação, o sentimento, o novo, o imprevisto que 
pertencem a um espírito desenvolvido sendo coisa fechada para 
eles, cabeças arroladas, cérebros obtusos, eternamente 
impermeável à luz, estão sempre precisando de alguém que lhes 
forneça isso. Eles diziam: “Nós nos servimos de uma alucinada para 
encontrarmos os nossos temas” (grifos meus) 

Há pelo menos aqueles que teriam o reconhecimento do ventre e 
que saberiam dar algumas compensações à pobre mulher que eles 
despojaram de seu gênio: não! Uma casa de alienados! Nem mesmo 
o direito de ter um lar! [...] Por que é preciso que eu fique à mercê 
deles! É a exploração da mulher, o esmagamento da artista a quem 
até se quer tirar sangue. Parece que o principal beneficiário do meu 
ateliê é o senhor Hébrard, editor de arte, rua Royale. Foram parar 
aqui todos os meus esboços (mais de 500). Parece que já há alguns 
anos antes de minha partida de Paris, os esboços que eu fazia em 
Villeneuve deslizavam para a casa dele (por milagre? Só Deus 
sabe.). Encontrei-os ali editado em bronze e assinados por outros 
artistas: é realmente muito forte! [...] E me condenar à prisão 
perpétua para que não reclame! No fundo, tudo isso sai do cérebro 
diabólico do Rodin. Ele só tinha uma idéia, que com sua morte eu 
finalmente tomasse o meu impulso como artista e o superasse. Era 
preciso que eu fosse infeliz, estivesse ele morto ou vivo. Ele saiu 
vitorioso em vários aspectos, pois, se era para ser infeliz, eu o sou! 
Isso não pode te incomodar muito, mas eu o sou! [...].182

 

Incessantemente escrevia a Paul, queixava-se das condições do hospital, das 

internas que gritavam noite e dia e que diferenciava seu estado de sanidade das 

outras internas, mas sem poder vislumbrar um caminho para sair daquela situação. 

Falava de frio, de inverno, da própria ausência afetiva dos familiares para com a sua 

existência, sempre com uma terrível lucidez e impossibilitada de qualquer decisão, 

confinada ao desejo do outro, escreve a Paul (por Reine Marie Paris), em 1927 

[...] Todos gritam, cantam, esgoelam-se a plenos pulmões de manhã 
à noite e de noite à manhã. São criaturas cujos familiares já não 
podem suportar, de tal modo se mostram desagradáveis e 
perniciosos. E por que deveria eu ser forçada a suportá-las? Ir 
embora daqui é a única coisa que desejo, nenhuma modificação 
pode tornar-me feliz aqui; não há nada que realmente seja possível. 
Tivemos um inverno terrível; seis meses direto de mistral, o oceano 
glacial ártico não é nada perto disso!183

                                                 
182 Reine Marie PARIS e Arnaud CHAPELLE, L’oeuvre de Camille Claudel, p. 147. 
183 Ibid., p. 145. 



 82

 

Em 1929, outra carta a destacar: 

Meu querido Paul, tenho que me esconder para lhe escrever e não 
sei como farei para pôr a carta no correio. A despenseira que 
habitualmente me presta esse serviço (em troca de uma propina) 
está doente. As outras me denunciariam ao diretor como uma 
criminosa. Pois, pode dizer, Paul, que sua irmã se acha presa. Presa, 
e com loucas que gritam o dia inteiro, fazem caretas e são incapazes 
de dizer coisa com coisa. É esse o tratamento que há quase 20 anos 
se inflige a uma inocente; enquanto mamãe viveu, não parei de 
suplicar-lhe que me tirasse daqui, que me colocasse onde quer que 
fosse, no hospital, num convento, mas não no meio de loucos. E 
sempre esbarrava contra um muro. Parece que em Villeneuve era 
impossível. Por quê?184

 

Um último registro de Camille, feita com 25 anos de internada, ela se refere a 

si mesma “como tua irmã no exílio”. Essa carta é datada de 1938 ou 39, não se sabe 

ao certo, e fala de sua mãe, de sua tristeza e, persiste o ódio a Rodin 

 Meu querido Paul: 

Ontem, sábado, recebi cinqüenta francos que você quis me enviar e 
que me serão bem úteis, asseguro-lhe [...]. 

Você vê como existem dificuldades neste asilo e, quem sabe, se será 
ainda pior daqui para frente. Estou bem chateada por saber que você 
ainda está adoentado, esperamos que se restabeleça pouco a 
pouco. Aguardo a visita que você me promete para o próximo verão, 
mas nem a espero; Paris está longe e Deus sabe o que acontecerá 
até lá? 

Na realidade, gostariam de me forçar a esculpir aqui, vendo que não 
conseguem, me impõem todo o tipo de aborrecimento. Isto não me 
decidirá, pelo contrário. 

Neste momento das festas, penso sempre em nossa querida mãe. 
Não a revi jamais desde o dia em que vocês tomaram a funesta 
resolução de enviar-me ao asilo de alienados! Penso neste belo 
retrato que tinha feito dela na sombra de nosso belo jardim. Os 
grandes olhos em que se lia uma dor secreta, o espírito de 
resignação que reinava sobre toda a sua face, suas mãos cruzadas 
sobre os joelhos em completa abnegação: tudo indicava modéstia, e 
sentimento de dever puxado ao excesso, era bem isso nossa pobre 
mãe. Não revi jamais o retrato (nem a ela). Se você escutar falar dela 
avise-me. 

Não penso que o odioso personagem no qual falo freqüentemente 
tenha a audácia de atribuí-lo para si, como minhas outras obras, isso 
seria demais, o retrato de minha mãe! 

                                                 
184Reine Marie PARIS e Arnaud CHAPELLE, L’oeuvre de Camille Claudel,  p.150. 
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Você não esquecerá de me dar notícias de Marion? Diga-me também 
como vai Cécile? Ela consegue suportar o seu pesar? Não ouso 
dizer mais nada por medo de repisar sempre a mesma coisa! 

Lembranças a você e a sua família. 

Tua irmã no exílio, Camille.185

 

 1.6. EPÍLOGO FUNESTO 

Na vida de Camille, há uma somatória de acontecimentos que foram 

incrementando sua vivência arcaica de ausência. Uma mãe deprimida, não houve 

trocas suficientes de olhares, e o bebê Camille sofreu falhas na constituição psíquica 

desde o primeiro encontro com sua mãe, pode ter-se deparado com a ausência de 

um olhar materno subjetivante. Com isto, comprometeu a abertura de um jogo 

identificatório, a sua identificação primária, que antecede a constituição de seu Eu. 

Na falta da mãe, a ancoragem no pai, o mergulho ao mundo masculino. Mas sempre 

“algo faltava”, demandou libido e amor, mas do outro lado encontrou o vazio, uma 

mãe que não pôde corresponder a essa demanda. Camille agia ativamente, 

aprendia técnicas, amava Rodin, mas como uma mosca presa na teia, assim Camille 

estava presa às teias do materno. Não poder sentir a presença engendradora de 

vida proveniente da mãe, era não poder levá-la consigo, estava sempre com ela e 

sem ela, sem poder se afastar. “Havia sempre algo de ausente que a atormentava”. 

Camille não levou consigo sua mãe internalizada, mas buscou-a repetidamente, dia 

após dia. 

Da escultora que marcou um período com sua obra e vida, nem sepultura 

digna recebeu. Após a morte de Paul, em 1955, doze anos após a morte de Camille, 

a família de Paul Claudel enviou uma carta para as autoridades, requisitando que os 

restos mortais de Camille Claudel fossem transferidos para o mesmo cemitério onde 

estava sepultado o seu irmão. Em resposta a esse pedido, recebeu o seguinte 

telegrama, como nos conta Outeiral e Moura; 

Em resposta à carta em que V.S. manifesta o desejo de transferir os 
restos mortais da senhorita Camille Claudel, sepultada em 21 de 
outubro de 1943, no cemitério de Montkauet na parte reservada ao 
Hospital de Montdevergues, lamento informar-lhe que o referido 
terreno foi requisitado por motivo de necessidade do serviço. A 
sepultura desapareceu!186

                                                 
185 Paul CLAUDEL, Journal, VIII,  p. 1005. 
186 OUTEIRAL, José Outoni; MOURA, Luiza, Paixão e Criatividade, p. 92. (grifo meu) 
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2. A FAMÍLIA DE CAMILLE CLAUDEL 

 A senhora Louise Cerveaux, mãe de Camille Claudel herdara terras e, com 

elas pôde reinar como senhores de terras. Seus pais eram da região típica da 

fidalguia provinciana. Tinha um tio padre e um avô médico muito prestigiado, 

respeitado e influente, com postura autoritária e com grande ascendência sobre a 

família. 

Segundo Jacques Cassar, no Dossiê sobre Camille Claudel, Paul definia sua 

mãe como “o contrário de uma mulher do mundo, o dia todo costurando, modelando 

roupas, cozinhando, ocupando-se do jardim, dos coelhos, das galinhas; nem um 

momento para pensar em si, nem muito menos nos outros.”187

Wahba acrescenta mais algumas informações sobre a mãe de Camille como 

“uma mulher de dever, resignada, humilde, conformada e simples em todos os 

sentidos. Desprovida de elegância, de curiosidade intelectual, de senso-artístico, 

somente a música lhe despertava algum interesse fora do cotidiano, tendo aprendido 

a tocar piano. Órfã de mãe, desde os três anos, transportou a ausência materna 

para a relação com os filhos. A ternura que nunca recebeu foi proporcional à que 

não soube dar.”188 Cabe acrescentar também que Louise Cerveaux casou-se aos 18 

anos com um homem com o dobro de sua idade. 

O pai de Camille, senhor Louis Prosper Claudel, de origem burguesa, exercia 

por herança dos familiares a profissão de funcionário do imposto, um homem 

especializado em arrecadações. Por este cargo do governo, explicam-se as várias 

mudanças feitas pela família. Ele se casa com 36 anos com Louise Cerveaux, de 18 

anos, uma mulher simples, camponesa, estilo pacato e sem brilho. O casamento era 

de poucas afinidades, e havia profundas diferenças entre eles, que talvez pudessem 

gerar grandes conflitos, a destacar a diferença de idade, a diferença de gostos, de 

nível social e intelectual. 

                                                 
187 Jacques CASSAR, Dossiêr Camille Claudel, p.45. 
188 Liliana Liviano WHABA, Camille Claudel: Criação e Loucura, p. 20-1. 
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 Cassar em seu dossiê sobre Camille Claudel, afirma que Paul descreve o pai 

como “um montanhês nervoso, impulsivo, colérico, fantasioso, imaginativo em 

excesso, irônico e amargo.”189

Senhor Louis Prosper era um homem preocupado em economizar e tinha 

freqüentes discussões com a família. Era culto, gostava de literatura, possuía uma 

biblioteca com obras clássicas e tragédias gregas que Camille consultava com 

regularidade. Não era religioso, desdenhava os cultos, mas se identificava com a 

burguesia católica, em seus conceitos morais: moralista, dotado de fortes 

preconceitos, influenciou toda a família.  

Denise Morel, psicanalista já citada anteriormente, traz um trecho de uma 

carta do pai a Paul Claudel, tirado dos Cahiers Paul Claudel: 

 “Mergulho nesta leitura (L’arbre) refrescante como um banho 
relaxante, mas uma outra febre me toma, o de uma admiração 
cada vez mais entusiasta... Saúdo-te, grande pensador, grande 
artista, grande poeta, grande gênio. Mas como percebo seu 
sofrimento, meu pobre e querido filho. Quanto a mim, te 
compreendo e não resisto a necessidade de te reler com toda a 
sinceridade do meu afeto sem limites.”190  
 

Esse trecho da carta demonstra a sensibilidade do senhor Prosper, não sendo  

sensível só à obra de Camille Claudel, também admirava o trabalho do filho Paul, 

como poeta e dramaturgo. E vejo que muito apreciava as produções artísticas e 

literárias de seus filhos, mostrava excesso de sensibilidade e admiração e uma certa 

dose de idealização. 

Como lidar com duas figuras parentais tão diferentes, a mãe que não 

concebia o estilo marcante da filha, como sua ousadia, independência e sua pouca 

afeição às tradições burguesas de sua época e, do outro lado, um pai orgulhoso, 

que reconhecia o talento dos filhos, sua genialidade e projetava, tanto em Paul 

quanto em Camille, um pouco do sucesso que talvez um dia tivesse almejado para 

si. Talvez projetasse nos filhos os seus próprios ideais. Camille se portava frente à 

glorificação de um e à rejeição e maldição de outro. 

Segundo Morel, sua irmã Louise é descrita como uma criança frágil, tristonha 

e sábia, e por estes dotes tinha o direito de tocar piano, o que fazia admiravelmente 
                                                 
189 Jacques CASSAR, Dossiêr Camille Claudel, p.43. 
190 Denise MOREL, Ter um Talento Ter um Sintoma: As Famílias Criadoras,  p. 65. 
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bem e era a preferida da mãe, o que fazia com que a relação das irmãs se tornasse 

repleta de rivalidades e ódios. A senhora Claudel incentivou a sua filha Louise a 

aprender piano, ensinou-lhe dotes domésticos, agradava-se ao vê-la arrumada, 

diferentemente de Camille que vivia cheia de barro, sujando a casa. A senhora 

Claudel sonhava um casamento para a filha Louise, netos, sendo estes os sinais de 

bons costumes para uma moça daquela época. 

 Morel interpreta que: 

As relações entre as duas irmãs eram impregnadas de forte 
rivalidade afetiva e de um tal ódio que Paul conta que transpôs para 
‘La jeune fille Violaine’ a rivalidade entre Camille e Louise, assim 
como os elementos do nó familiar, do qual ele mesmo se encontrava 
prisioneiro. ‘Por que você nasceu em meu lugar? Mas saberei 
encontrar o meu espaço.’ (La jeune fille Violaine).191  

Ainda segundo Morel, essa usurpação de espaço constitui efetivamente uma 

das fontes dos dramas escritos por Paul Claudel e se exprime como uma violência 

mortífera, que pode tomar a forma de parricídio ou fratricídio. Paul usou a literatura 

para transpor estes conflitos familiares que rondavam do amanhecer ao anoitecer. 

Diante deste clima familiar, Camille e Paul são dotados de um potencial 

criador e uma grande capacidade de comunicar e expressar os sentimentos mais 

controvertidos da alma humana, através de suas obras artísticas. Paul ruma para a 

dramaturgia e Camille se entrega à escultura, mesmo contra a vontade de sua mãe. 

Apoiada no desejo paterno e em seu amor por ele, leva seu projeto avante: o de ser 

uma grande escultora, sonho de ambos – pai e filha. No encontro com Rodin, acaba 

transferindo este amor que vivia com o pai, passando a viver uma complexa trama 

amorosa, cheia de paixões, ilusões e desilusões. 

Seu irmão Paul Claudel tinha grande cumplicidade com Camille Claudel, e 

desde criança fazia passeios com ela às imensas pedras do vale e confessavam um 

ao outro seus mais secretos desejos. O nome de Paul vem de um tio materno que se 

suicidou. Dado que vem corroborar com o possível traço depressivo na mãe de 

Camille Claudel, que o estendia aos filhos. Paul, em sua infância, era uma extensão 

de Camille Claudel e suas brincadeiras eram vistas pela sua mãe como as más 

influências de Camille  sobre ele. 

                                                 
191 Denise MOREL, Ter um Talento Ter um Sintoma: As Famílias Criadoras, p. 67. 
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Paul Claudel e Camille Claudel eram mais ambiciosos e nutriam ideais 

artísticos e literários, o que estabelecia uma certa identificação com o pai, o qual 

projetava suas aspirações em ambos os filhos, especialmente em Camille Claudel, 

com quem se manteve fortemente ligado.  

Paul Claudel, em Mémoires Improvises, fala dessa união do pai com eles: 

“formávamos um pequeno clã em si mesmo, de um orgulho arisco e intratável, 

achando-se superior aos outros.”192

Sobre Camille Claudel recaíram as maiores cobranças de sua mãe, quando 

se mudaram de Villeneuve a Paris, para que ela estudasse escultura. Era 

responsabilizada por todas as alterações que a família sofria, pelas dificuldades 

financeiras que atravessavam, pelo distanciamento do pai por motivos de trabalho. 

Todos sofriam com a elevada expectativa que o pai fazia sobre Camille Claudel. O 

clima familiar estava muito tenso e um poema de Paul Claudel reflete os ódios e as 

paixões que tomam conta da casa: “...Adeus! Assim se abraçam os parricidas ao 

separar-se antes da fuga no mar gigante. De ti me separo, Irmã com nome outrora 

por mim nomeada ímpia!” (Paul Claudel, Une Mort Prématurée). 

 

3. CONTRIBUIÇÕES ROMANCEADAS À BIOGRAFIA DE CAMILLE CLAUDEL  

Anne Delbée, diretora teatral e grande conhecedora do universo Claudel, 

montou e dirigiu a Peça Une femme, sobre Camille Claudel, a qual foi acolhida com 

entusiasmo pelo público e pela crítica. Peça que traz a sua interpretação como 

diretora e retrata uma história romanceada e vista sob uma ótica particular e 

imaginária, que se faz pertinente para as minhas reflexões, porque salienta fatos e 

relatos de sentimentos a partir das pesquisas que Delbée desenvolveu para dirigir a 

peça. Essa peça tornou-se um livro e, neste, Delbée destaca a rejeição à chegada 

de Camille Claudel ao mundo numa fala entre a ama e Camille quando maior: “Sua 

mãe virou a cabeça e não disse mais nada durante algumas horas. Chorava apenas. 

Nem agradecia a Deus, parecia que estava entregando você ao diabo”.193

Anne Delbée, ainda nesta peça, faz referência a um conflito entre o casal 

parental após a morte do primogênito e o sentimento dos pais com a chegada da 

                                                 
192 Paul CLAUDEL, Mémoires improvises, p.18. 
193Anne DELBÉE, Camille Claudel: Uma Mulher,  p.29. 
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segunda filha, usando uma possível fala da ama com Camille sobre esse período de 

sua chegada: 

Seu pai andava completamente só, no início da noite caminhava para 
esquecer, como se carregasse a morte por dentro. Sua mãe o 
odiava. Nem sempre um primeiro filho é um sucesso... E assim eles 
começaram a brigar. Sua mãe tinha medo. Seu pai ficava violento. 
Quando você nasceu, seu pai ficou louco de alegria. Sua mãe queria 
um menino. Ela não queria reconhecer você.194

 

Levo em consideração que a fala da ama é uma história, também com um 

olhar particular e imaginário da autora Delbée, mas são com essas óticas que vou 

construindo a minha compreensão da trama conflitiva no relacionamento familiar 

entre o casal e do casal com os filhos. Uma trama familiar com lugares pré-

determinados à exclusão, concentrando uma mistura de sentimentos de amor e ódio, 

do dito e do não dito, cheia de histórias de violências e renúncias, que, de tempo em 

tempo, terá um a protagonizar a trama trágica nesta família. Camille e Paul, cada um 

com suas singularidades, expressavam nas suas criações as sagas familiares 

transmitidas. Esses gênios criadores transportaram para suas obras criativas as 

dolorosas realidades vividas, fazendo criações atrevidas, ousadas, cada um 

chegando do jeito que podia. 

É importante salientar ainda que a escolha do nome Camille na França é 

usada tanto para pessoa do sexo masculino como feminino. É ambíguo, e comum 

aos dois gêneros. Isto pode refletir a frustração da mãe por ter tido uma menina, 

quando esperava por um menino, e sugerir o encantamento do pai pelos atributos de 

beleza do bebê que chegara, sem falar que este ambíguo nome pode contemplar 

ambas as figuras parentais, de um lado o estado depressivo e rejeitador da mãe e, 

do outro, a tendência do pai de projetar em Camille seus ideais. 

Por seu gênio forte, a vitalidade e teimosia de Camille eram vistas como forma 

de independência por quem a cercava. Com sua vivacidade e lindos olhos azuis 

escuros, seduzia o pai e aterrorizava a mãe pelo seu comportamento indomável. 

Cresceu despertando fortes sentimentos contrastantes, mas com a convicção de que 

tudo estava a seu alcance, até lidar com os ataques de sua mãe e com as paixões 

de seu pai. Camille mancava de uma perna, seqüela de uma paralisia infantil. Desde 

pequena refugiava-se nos Bosques de Gyén, onde adorava o contato com a 
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natureza. A inter-relação humana lhe era ambivalente, sendo que, ao mesmo tempo 

em que queria atenção, preferia estar só, voltada para si mesma, e assim continuou 

mesmo quando adulta, desaparecendo por longos períodos sem dar notícias. A 

morbidez, a melancolia, o negativismo a acompanhavam desde cedo. Sua casa 

ficava em frente ao cemitério de Villeneuve, e os túmulos foram às primeiras 

esculturas vistas por Camille, quando lá ia brincar. 

Conforme interpretação de Delbée na peça acima referida, Camille não podia 

compreender os relacionamentos amorosos, as relações de troca, o relacionamento 

entre um homem e uma mulher. Essa peça está publicada em português sob o título 

Camille Claudel – Uma mulher. Nela, pode-se ler uma fala de Camille citada por 

Anne Delbée: 

O casamento! Um desgosto a invade: pensa na cama do casal, não 
entende. E, no entanto, ela nasceu daqueles dois – daquela mãe 
pesada, gorda, fechada. Seu pai... sua boca que vinha beijá-la, não 
faz tanto tempo assim, suavemente pousava os lábios um pouco 
ásperos em sua testa. 195

 

Retomando a interpretação da dramaturga e autora do livro Camille Claudel, 

uma mulher, ressalto um questionamento que ela faz sobre a morte do primogênito 

Charles-Henri: “Como terá vivido a morte do primogênito? Quem é ela no fundo, e 

porque entre as duas aquele ódio insano, como se Camille pressentisse que um dia 

uma levaria a outra à morte.”196  

Anne Delbée relata que Camille não conseguia entender a relação amorosa 

entre os seus pais, quando presenciava discussões entre eles: “Como é possível 

todos os dias da vida, acordar ao lado de alguém? Uma coisa é essencial: a solidão 

só sua ao abrir os olhos.”197 Era frente às discussões do casal que Camille se 

fechava, muitas vezes, imóvel e estendida no chão. Então, encontrava refúgio em 

Tardenois, a floresta encantada, seu abrigo, seu escape, quando se via frente a 

estes dilemas familiares.  

A floresta, o cemitério, desde muito cedo, foram usados como uma forma de 

fugir dos conflitos interpessoais. Ela tinha dificuldades de conviver com certos ditos 
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familiares e o que fazer deles, senão digerí-los. Delbée encena supostos ditos 

familiares numa conversa da mãe com o pai: essa menina vai acabar mal. “Essa 

crise de raiva, e o olhar dela, às vezes parecem olhos de louca...” “Gênio, gênio! E 

você sabe no que dá gênio... Além do mais, é uma profissão repugnante. Esculpir 

outros seres.”198.Em outra conversa do pai com a mãe: “Acho que Camille será uma 

escultora de talento”. E depois, da mãe ao pai: “O que você está dizendo é horrível. 

É nisso que dá. Ela já estraga a nossa vida com sua terra e seu barro... Mulher à toa 

é isso que você vai fazer dela.”.199

Anne Delbeé, em seu livro Camille Claudel: Uma mulher, aborda a amizade 

de Debussy com Camille Claudel, e afirma que o contato entre eles inaugurou novos 

movimentos em sua obra e em sua vida. Ela redescobriu a juventude. Tinha em 

comum com Debussy à paixão por Turner, por Edgar Poe e freqüentavam a casa de 

Mallarmé. Iam juntos às exposições admirar Hokusai e ficava horas ouvindo 

Debussy tocar. Delbeé refere-se em seu livro que Camille “estava se afastando da 

técnica rodiniana, das explicações estritas, das proporções, dos modelos. Com 

Debussy, tomava a consciência de que não era a única a se preocupar com o 

mistério, com o não dito. A bruma ao invés do músculo; de certa forma, o direito à 

transgressão...”.200

 Assim, Camille pode “sair do definido para o contemporâneo e ao ver 

Hiroshige – contemporâneo de Hokusai, percebia que a chuva podia se tornar bruma 

prateada, chuva branca que desaparecia antes de tocar o solo, de simples linhas 

paralelas”.201 Esta era uma nova perspectiva para Camille Claudel que, após uma 

entrega aos braços de Debussy, numa valsa assustada, o deixa bruscamente, 

temendo uma nova paixão. É claro que se trata de uma interpretação minha a partir 

da biografia e da escultura “A Valsa” ao ser explorada e contemplada. 

Delbeé descreve esse momento da entrega de Camille aos braços de 

Debussy 

Uma noite, eles tinham bebido um pouco. Atmosfera abafada, noite 
de lua. Eles riam. O caminho estava congelado. Escorregavam, 
patinavam. Ele a acompanhara até a sua casa. Ela esquecia que 
estava marcando o compasso em contratempo enquanto ele cantava 
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uma ária. Ela tinha vontade de valsar, nunca lhe tinha vindo à cabeça 
semelhante loucura. Ele a tomara nos braços, enlaçada, pelo 
caminho branco, e eles rodaram. O pé dela resvalou, o pé que 
mancava, então ele a apertara com mais força, a segurava. Ela 
inclinava a cabeça para o ombro dele. Ela estava em seus braços, 
implacável, etérea; o coque se desmanchara e os seus cabelos 
longos espalharam-se pelos seus ombros, ele olhava para ela, a 
neve se salpicava de ouro pálido; ela virava os olhos desvairados. 
Parecia uma higéia, uma morella, as heroínas de Edgar Poe, parecia 
trazer a morte consigo, a vizinhança da morte, fantasma daquela 
noite, ele a apertava com força – temendo que ela desaparecesse -, 
um tênue vapor e pronto, não haveria mais nada. Ele tinha parado o 
movimento por um segundo, o par em suspenso por um instante, nas 
fronteiras do impossível, ele tinha murmurado perto dos lábios 
pálidos que tremiam: ‘Você é estranhamente bela quando a abraço 
assim. Tão bela que até parece que vai morrer.202

 

Esta entrega e Camille Claudel nos braços de Debussy, possa tê-la inspirado 

a produzir a escultura “A Valsa”, que retratam seus sentimentos entre a entrega e a 

separação. Camille vacilava, o que era esse claudicar de seus passos que em horror 

afasta-se do encontro e o porquê da ligação com a morte? Será a nostalgia de uma 

relação que não se deu, uma mulher deveria estar ali, para consolá-la de seu 

desespero e de sua desesperança e não estava. Os recursos de Camille parecem 

estar exatamente na fronteira desse espaço em que deveria ter ocorrido um 

encontro da filha-menina em sua relação com a mãe e, não acontecendo, dá-se em 

seu lugar um espaço vazio. Para exorcizar esse espaço vazio, parecia refugiar-se na 

escultura. A relação com o outro se encontrava nesse espaço imaginário 

compartilhado – seja com Rodin na escultura; seja com Debussy na música, nos 

passeios e valsas.  

Chamo de compartilhado o que se coloca nesse espaço escavado no seu 

imaginário porque, quando partia para a realidade externa, não suportava entregar-

se e reviver o vazio que habitava suas lembranças primordiais. Suas obras pareciam 

idealizações pertencentes a outro tempo. Era uma lembrança viva do passado que 

tentava reter para si, mas a verdade era a solidão que preferia só sua, preferia 

inventar esculturas, porque essas estavam eternalizadas no tempo e não esvaeciam. 

Suas fantasias pareciam sustentar os seus desejos e também funcionavam 

como uma tela, uma pedra a esculpir, um desenho a traçar, que na realidade 

subtraía-a de uma realidade difícil de suportar. Para simbolizar a falta que sua mãe 
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lhe fazia, era ter de aceitar a não garantia dela como onipotente e isto abriu espaço 

para o desejo, e um desejo aberto no seu interior remeteu-a ao ideal paterno, duro, 

exigente e tirânico. Esculpir era mais fácil do que se relacionar com o outro e era 

uma maneira de evocar um instante efêmero, de uma emoção que vivia, de um 

momento seu de estar no mundo. É nessa área de experiência – de seu mundo 

interno com o ambiente -, que fundou os pilares de seu trabalho, espaço que une e 

separa, mas que tem a propriedade de eternalizar o momento a ser retido – desde a 

experiência de investimento materno, de desejo de desejo até as experiências de 

desejo de não desejo.  

A respeito de sua gravidez Delbée escreve: “de que adianta ouvir as razões, a 

briga com Rose? A banqueta em cima da barriga? Hereditariedade? Igual à sua 

mãe? Cansaço? De que adianta saber! O jogo estava marcado. Sempre existe um 

morto no baralho. Seja como for, ela não gosta de jogar.”203

O jogo estava marcado: em “Cloto”, a degeneração nua e crua do corpo. 

Cloto calva e Cloto com cabelos, duas versões da mesma escultura. A Cloto com 

cabelo encontrava-se com um emaranhado de cabelos que parecia atacá-la. Cloto, 

uma das três parcas, é aquela que fia o destino, ordena o tempo. Por um ano 

Camille ficou deprimida e se isolou, após o aborto. A vida ressurge, a invade com 

desejo de viver e Camille retoma seus sonhos, era preciso retomar as rédeas de sua 

vida. Esculpiu sua vida retomando em uma obra intitulada “A Pequena Castelã”, uma 

garota que ia visitá-la em todo o seu período de reclusão no Castelo de Islette. Esta 

escultura pode ter simbolizado, o filho que o destino não a permitiu conhecer. Fez 

diferentes versões deste busto e nesta época se distingue em particular uma 

evolução no penteado. De tranças retas a dobradas e afrouxadas até cair totalmente 

solta sobre os ombros.  

Esta variante dos cabelos, que em “Cloto” é um emaranhado e em “A 

Pequena Castelã” são cabelos bem delineados, o que trás idéias de cuidados, 

asseio pessoal, como alguém saindo de uma profunda depressão e começando a 

recuperar suas forças. Os cabelos serão referências especiais em que me deterei 

nas avaliações posteriores de suas obras: a arte de transformação dos 

emaranhados, de cabelos bem delineados a cabelos em formato de serpentes. 

                                                 
203 Anne DELBÈE,  Camille Claudel: Uma Mulher, p.214.  
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CAPÍTULO III - OBRAS DE CAMILLE CLAUDEL: O QUE ELAS PODEM NOS 
DIZER?  

Começo com uma fala de Reine Marie Paris e Arnaud de La Chapelle, 

curadores das obras de Camille Claudel: 

A escultura é a necessidade de tocar. Antes mesmo de aprender a 
olhar, a criança já brande suas mãozinhas vivazes. A alegria quase 
maternal de possuir a terra plástica entre suas mãos, a arte de 
modelar, de possuir, agora duráveis entre seus dez dedos, essas 
formas arredondadas, essas belas máquinas vivas que ela se vê 
mover ao redor, é esse o desejo que aparece primeiro, satisfeito 
pelos primeiros brinquedos e bonecas, mas proscrita então da praça 
pública e do ar livre, a escultura, como as outras artes, retira-se para 
o aposento solitário onde o poeta abriga seus sonhos proibidos.204

 

Paris e La Chapelle escrevem, “todo aposento é um vasto segredo, no qual a 

luz que admite, por sua vez, passa por uma oculta decantação”205. Este é o espaço 

em torno da qual a obra se construirá, essa “coisa” da qual todas as formas criadas 

pelo homem pertencem ao registro da sublimação será sempre representada por um 

vazio, justamente por não poder ser representada por outra coisa ou, mais 

exatamente, em toda forma de sublimação, porém, o vazio será determinante. O 

feixe de luz ilumina o quarto escuro, e a forma da imagem começa a tomar forma de 

obra, surge à imagem, a idéia, o fragmento. 

Parece que toda arte se caracteriza por um certo modelo de organização em 

torno do vazio. É uma atração pelos traços marcados deste psiquismo criador que 

buscou outras formas de apreender o mundo até então, tão sofrido e, porque não, 

tão traumático. Artistas que sublimam, desde então, a carência que brota no âmago 

de sua subjetividade.  

                                                 
204 Reine Marie Paris de la CHAPELLE, Camille Claudel: Esculturas, Desenhos e Pinturas, p. 18. 
205 Idid., p.18 
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O pequeno ser, todo atraído para o outro, para que possa sobreviver, guarda 

dentro de si tudo o que é aproveitável e refuta o desprazeroso. Fica insuportável ao 

pequeno ser, estar separado de objetos que atendam à sua necessidade e ao seu 

desejo. O pequeno ser cria, como o artista, o objeto capaz de preencher e aplacar 

suas necessidades. Pequenos artistas desde tão cedo. 

Neste momento utilizo um texto de Hélio Pellegrino, Édipo e Paixão que 

aborda os primórdios da criação, tendo como base um psiquismo primitivo, regido 

pelo princípio do prazer e também a necessidade ou o desejo aparecendo sob a 

forma dos objetos capazes de satisfazê-los. Se estou com fome, começo por 

alucinar um seio capaz de atender-me e aplacar-me. Ao mesmo tempo, o leite que 

me chega da realidade externa e da mãe real, vai ser atribuído não à realidade, mas 

à alucinação por mim criada - a primeira criação. 

As experiências reais são, para a criança, matéria de sonho, tanto 
quanto a argila é, para o escultor, matéria de trabalho. Não há 
escultura sem argila, da mesma forma que não há objetos 
alucinatoriamente gratificantes se não houver experiências de 
satisfação cuja experiência seja a realidade.206

 

Pellegrino continua: “o desejo, cujo centro é uma cárie – uma carência – 

aparece no sonho como um preenchimento dela e, portanto, como satisfação de 

desejo”.207

Com a influência dessas considerações de Pellegrino, então, havendo um 

vazio, uma hiância, haverá a expansão do narcisismo num movimento fálico de 

negar o seu vazio, a sua hiância, colocando objetos imaginários constitutivos da 

percepção deste vazio faltante, esta cárie, que é constitutiva de nosso centro 

subjetivo. É dessa massa constitutiva de experiências prazerosas e desprazerosas 

que penso que o artista tira a base de suas criações. A própria vigência do princípio 

de realidade marca um novo momento para o pequeno artista que, saindo da sua 

onipotência narcísica, busca o mundo externo com seus objetos, para fazer uma 

obturação desta cárie cravada no interior do seu ser.  

Cria monstros, fadas, chupetas, mãozinhas em movimentos, pezinhos ao ar e 

suporta a solidão só sua. Passa a criar novos objetos porque não pode mais viver na 

                                                 
206 Hélio PELLEGRINO, Édipo e Paixão. In: Os Sentidos da Paixão, p. 319. 
207 Ibid.,  p. 319. 
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ilusão de que se fez sozinho e se autobasta. A sua capacidade de suportar a solidão 

parece depender de introjeções de traços mnêmicos que reservaram uma boa 

experiência de satisfação e a certeza do retorno do objeto quando afastado. Uma 

solidão acompanhada – acompanhada de uma boa lembrança – o aplaca e agora 

pode esperar. Adquiriu a capacidade de simbolizar, de esperar, portanto, já sabe 

perder e recuperar os seus objetos.  

Talvez a partir desta aquisição que venha o brote criativo, que surge da 

hiância, do vazio deixado pelo objeto, que agora pode ser representado por um ato, 

um sintoma, uma escultura, ou seja, uma produção humana. A idéia de brote criativo 

vem influenciada pela metáfora de Frayze – Pereira, da obra como um olho d’água, 

“que brota sem cessar, fura o subterrâneo, espia os que estão cá fora.”208

Continua Pellegrino 

é preciso barrar o desejo do incesto, uma vez que ele visa à 
saturação do desejo, à sua abolição. Não nos esqueçamos que, em 
nosso centro, somos fenda, falta, hiância, vazio. Desta falta saltamos 
para a transformação do mundo. A nossa relação com a realidade 
externa que tem que trazer inscrita, na intimidade de sua estrutura, 
esta falta que nos torna incompletos e, nessa medida, nos condena à 
vida e ao movimento do desejo – motor da vida.209

 

E porque não desta falta que se tornam incompletos, impulsiona ao 

movimento como expressão de um desejo e de um poder de criação sem limites? 

Todos têm no fundo de si um criador, mas, alguns oprimidos e atemorizados pela 

asfixia cultural não se manifestam. Outros, entretanto, surpreendem, por 

conseguirem passar a barreira da interdição cultural e comunicar em obra o sentido 

da vida. Comunicam as questões humanas que transcendem ao homem, como 

olhos d’água, que vêem e, se expressam a partir desta fenda, desta hiância para 

transformar o mundo. 

 

 1. O que sua Falta Produziu? 

Dessa falta, dessa hiância, e desse vazio parece-me que Camille saltou para 

um mundo, do ausente que a atormentava, a criação. 

                                                 
208 João Augusto FRAYZE-PEREIRA, O Olho D’ Água: Arte e Loucura em Exposição, contracapa. 
209 Hélio PELLEGRINO, Édipo e Paixão. In: Os Sentidos da Paixão, p.324. 
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Em 1882, esculpiu a “Velha Helena”, sua primeira obra de autoria 

seguramente dela. Sua amada babá que, com dedicação, cuidou dela. Por que não 

o busto de sua mãe? Boucher considerava o busto de sua mãe “adotiva”, a 

camponesa analfabeta que tanta satisfação e cuidados oferecia a Camille, e servia 

de porta-voz de sua história, porque uma história é melhor que um vazio. Reine M. 

Paris e Arnaud de La Chapelle210 consideravam que a anciã retratava sua expressão 

habitual, cotidiana, testa enrugada, sorriso matreiro, olhar pesquisador, como uma 

criada observadora e pronta a especular e escutar atrás das portas. Um ar bonachão 

de camponesa maliciosa. Esse busto era da empregada parisiense de sua mãe. 

Ambas nutriam profunda afeição uma pela outra e era Helena que neutralizava os 

confrontos mãe-filha. 

Outeiral e Moura - psicanalistas brasileiros - a respeito desta obra, comentam 

que, com este trabalho, ela teve pela primeira vez uma nota com seu nome no jornal: 

“um busto de uma velha senhora, busto em gesso da senhorita Camille Claudel, 

obra séria feita com reflexão”.211 Nessa época, Rodin ainda não era reconhecido. 

Esculpiu outra âncora de sua vida em 1884, o busto de seu irmão Paul 

Claudel, busto também conhecido pelo nome de “Jovem Romano”, atribuída a seu 

irmão quando com dezesseis anos. Paris e Chapelle analisam nesta obra o orgulho 

imperioso dos Claudel, salientam a energia dos recortes e o olhar cuidadoso e 

superior, como de um vencedor. Dizem que este busto é digno de Donatello e de 

Cellini e em nada perde para Rodin. Este busto foi feito em gesso em 1883/4, em 

bronze em 1886 para a futura exposição no Salon em 1887. 

Ambos têm uma semelhança admirável e não se sabe quem é Paul Claudel e 

quem é Camille Claudel, eles parecem gêmeos. E o que fascina Camille Claudel é 

que também, não se pode discriminar, quem esculpiu um e quem esculpiu outro. Se 

ela ou Rodin.  Essa ligação que desenvolvera com Rodin era semelhante à relação 

intensa e íntima que tinha com Paul Claudel; redescobriu, em Rodin, o seu duplo, 

talvez. A arte de ambos era de um estranhamento familiar, duplo movimento do 

desejo de proximidade e de afastamento. O fato é que este ato criador, presente em 

ambos, parecia uma espécie de fertilização recíproca, a fertilização de um ao outro, 

                                                 
210 Reine Marie PARIS e Arnaud de la CHAPELLE, L’oeuvre de Camille Claudel. Catalogue raisonné, p.42. 
211 José Outoni OUTEIRAL e Luiza MOURA, Paixão e Criatividade,  p.57. 
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fazendo brotar a capacidade de inventar, que estava armazenado no inconsciente 

de cada um. 

Em 1884 faz “Torso de Mulher de Pé”, uma esplêndida escultura desnuda de 

tradição grega que data do primeiro período de trabalho com Rodin em seu ateliê. 

Seus curadores – Paris e Chapelle – ressaltam suas esculturas com características 

peculiares: a torção do corpo em ação, o que o distingue do equilíbrio estático da 

academia. Neste momento já se destacava o estilo próprio e um estilo diferente de 

Rodin. Seus curadores interpretaram este torso como se a coluna dorsal ordenasse 

os passos e não os quadris. 

Este fato de a coluna dorsal ordenar os passos fez-me sujeito de admiração e 

de afetação, interpretando ao ato como um movimento direcionado por um outro. 

Como alguém a segurando pelos ombros e com isso dirigindo-lhe os passos. Como 

o bebê que ao começar sua iniciativa na caminhada é segurado pelos braços por um 

outro, esse outro determina o caminho; não se tem um quadril seguro, indo ao lugar 

que deseja como tendo liberdade de escolha. Aqui permanece a idéia de uma 

escolha atrelada a um outro. 

Aulagnier, em Os Destinos do Prazer vai sustentar que a  

alienação exige o encontro do sujeito com um outro sujeito que 
deseja se alienar. Mas exatamente, com um desejo de alienar que 
deve poder controlar na cena social um outro sujeito, cujo 
pensamento e ação induziram a alienação numa parte ou na 
totalidade de seus semelhantes.212

 

Aulagnier continua dizendo que o sujeito se aliena por questões subjetivas. 

Atribui que o “Eu infantil pode se tornar capaz de renunciar a imagem idealizada, 

mas conservará ‘em suspenso’ a idealização da imago parental, ou seja, estará 

sempre em busca de um outro presente na cena da realidade sobre que possa 

projetá-la, ‘encarná-la’.”213

Em 1888, Camille esculpiu “Sakountala”, também conhecida por “El 

abandono” e “Vertumno y Pamona”.  No auge da paixão e da complicação, 

acusação de plágio, roubos, surge esta escultura e Rodin, em diálogo com este 

momento – diálogo expresso entre as obras de ambos - esculpiu o “Eterno Ídolo”, 

                                                 
212Piera AULAGNIER , Os Destinos do Prazer, p.35. 
213Ibid,  p. 37. 
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em 1889. Vale lembrar que “Sakountala” é o primeiro grupo esculpido por Camille. 

Desta parceria amorosa e complexa testemunham suas obras, que são diálogos, 

homenagens e declarações de amor e trocas entre eles, cada qual já marcado com 

seu estilo próprio. 

Nesta escultura, Paris e Chapelle referem-se à eternalização do intercâmbio 

de súplicas e perdão que se davam entre eles – reconciliações e separações. Um 

homem implorando de joelhos e falando palavras secretas ao ouvido da mulher e a 

mulher sentada com uma perna semiflexionada e corpo prostrado para frente, 

apóiam-se em seu amante e com esse apoio dá-se a impressão que vai se levantar. 

A meu ver, sugere um momento de dúvida, de entrega ou de afastamento. A artista 

parece ter transformado em representação um ato de vacilo entre a entrega ou a 

prontidão para o afastar-se, selando a cena numa atemporalidade que precipita uma 

dúvida. Imobilizou com esta escultura a hesitação. Faz de seu corpo uma estátua 

quando exprime por seus jogos de composição abstrata e figurativa, a mobilidade da 

imagem corporal, transformando assim sua efemeridade – seu momento de 

hesitação – em figura de eternidade. 

Além do que, em Sakountala e noutras esculturas, Camille serviu-se de 

modelo para Rodin esculpi-la. Este era um período de triangulação amorosa: Rose – 

Rodin – Camille. E, Camille oscilava entre posições de submissão e revolta. 

  “Ah, se este homem não quer colher o cacho, 
      Ah, se quer assumir postura de juiz.  
     Ah, se não quer levá-la, porque lhe tomar a mão 
     Ah, se não quer tragar a taça, porque lhe chegar os lábios” 
                     (Paul Claudel, La Cantate a Trois Voix) 
Quanto a este poder do modelo, sempre se põem questões a se pensar. Para 

tal propósito sigo as contribuições de um sociólogo e professor de estética da Escola 

de Arquitetura de Paris – Villemin, Henri Pierre Jeudy, que fala que “essa relação do 

artista com o seu modelo é sempre ambígua, pois a singularidade da representação 

do corpo só parece fixar-se na afirmação arbitrária de uma criação subjetiva” e vai 

além, “que o pintor ou o escultor adotam a posição do tirano; seu poder absoluto se 
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mede pelo eventual fracasso de seu procedimento; e não por qualquer resistência 

ao modelo”.214

Seguindo as reflexões de Jeudy, ressalto uma fala sua sobre a paixão e o 

modelo, em que diz que “a paixão amorosa anula a própria idéia do modelo. Tudo se 

torna estranhamente possível em uma tal relação, da mais voluntariamente fria 

distância ao desejo dos mais ardentes, nada escapando a gama de atrações que 

podem também tornar funesto ou sublime o destino do retrato (ou escultura - 

acréscimo meu). É a proibição sexual que garante as possibilidades de uma mais 

sublime representação do desejo secreto?”215 Ele vai compreender que em resposta 

a esta pergunta trata-se de uma psicologia no mínimo simplista, que levaria a crer 

que o auge da excitação seria a própria condição do desvelamento da mais indômita 

intimidade. E conclui: “o pintor ou o escultor reconhecem muitas vezes que uma 

relação sexual com seu modelo compromete a realização da obra, do mesmo modo 

que o psicanalista evita ter uma aventura demasiadamente ousada com sua 

paciente”.216

O Conto de Honoré de Balzac fala da maldição da criação artística. O conto 

trata de um velho que havia pintado uma única tela em toda a sua vida e dois 

amigos pedem para vê-la e o velho exclama: 

Pois bem, tenta moldar a mão da tua amante e colocá-la diante de ti, 
encontrará um horrível cadáver sem semelhança alguma. [...] Uma 
mão, já que eu citei este exemplo, uma mão não se vincula apenas 
ao corpo, ela exprime e continua um pensamento que é preciso 
apreender e reproduzir. [...] Vossa mão reproduz, sem que vós 
pensais nisso, o modelo que haveis copiado de vosso mestre. Vós 
não desceis a fundo na intimidade da forma, não a perseguis com 
amor e perseverança suficiente em seus desvios e fugas. A beleza é 
algo sério e difícil, que não se deixa capturar assim, sendo preciso 
esperar o seu melhor momento, espreitá-la, sitiá-la e enlaçá-la 
estreitamente para forçá-la a se entregar. [...] Vós fazeis vossas 
mulheres com belos vestidos de carne, com belos tecidos de cabelo, 
mas onde está o sangue que produz calma ou paixão e causa efeitos 
particulares? [...] Como, exclamou por fim dolorosamente, mostrar 
minha criatura, minha esposa? Rasgar o véu sob o qual eu 
castamente cobri minha felicidade? Mas isso seria uma horrível 
prostituição! Há dez anos que vivo com essa mulher, ela é minha, só 
minha, ela me ama. Acaso não me sorriu a cada pincelada que lhe 
dei? Ela tem uma alma, a alma de que lhe dotei. Ela enrubesce se é 
fitada por outros olhos que não os meus. Deixar que a vejam! Mas 

                                                 
214Pierre Henri JEUDY, O corpo como objeto de arte, p. 34. 
215 Ibid., p.35. 
216Ibid.,  p. 35. 
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qual marido, qual amante seria tão vil a ponto de conduzir sua mulher 
à desonra [...] Minha pintura não é uma pintura, é um sentimento, 
uma paixão! Nascida em meu ateliê, ele deve aí permanecer virgem, 
e não pode sair senão vestida.217

 

Ao saltar para o final do conto, retomo o ponto no qual o ancião resolve 

mostrar a sua pintura a dois amigos que ficam estupefatos ao ver que a pintura não 

existia. Existiam manchas de cores superpostas e notam somente um pé admirável 

em um canto do quadro. O ancião descreve sua gloriosa criatura como um poeta, e 

isto a faz viver eternamente em seu interior. Ao revelar o seu segredo, retoma sua 

obra e a queima e em seguida se mata. 

Esse movimento de ser modelo e ser escultora torna-se um impasse para 

Camille e Rodin. Ela permanece no jogo de palavras maître (mestre) e maîtresse 

(mestra/amante), e assim conduziu-se oscilando num jogo contínuo. Jogava com a 

liberdade e com a captura convertida em maîtresse. Quando apresentava seu corpo 

como modelo iniciava um estranho prazer de desapropriação. Ela passava a 

pertencer ao olhar do outro – Rodin, estava com toda a intimidade do seu corpo 

oferecida ao olhar do outro. Não deixava de ser uma arma de sedução. Retomo as 

palavras de Jeudy de que a estratégia de se colocar ao olhar do outro é em que a  

estratégia mais conhecida é deixar pairar a dúvida quanto à própria 
intenção de mostrar-se. [...] Quando à vontade de se exibir parece 
por demais evidente, o efeito do charme corre o risco de 
desaparecer. Trata-se de um jogo – que é ele próprio tido por 
‘natural’ – entre a intenção e o incidente. Ora, esse jogo faz surgir 
uma crença no mínimo estranha: graças aos encantos da exibição, o 
olhar do outro talvez conduz à passagem da imagem corporal ao 
corpo em si.218  

O modelo mostra aquilo que tenta ocultar e o olho do artista capta o que está 

vendo, num jogo de revelar e esconder. O corpo imobilizado propicia o olhar, está-se 

frente ao exibicionismo e ao voyeurismo e o poder de imobilizar-se é a expressão da 

revelação da parte ocultada.  O que se via ao olhar o modelo, o que se revelava, 

qual a mistura de ver e olhar o em si e o que outro revelava, o que fica revelado na 

obra? Verdades que eram dialogadas entre obras, suspiros, desejos, inundações 

fusionais, confusões de si e do outro, a verdade só deles, que tão confuso ficou para 

Rodin quando se viu retratado na “Idade Madura”, e Camille tenta-lhe dizer que não 

                                                 
217Cf. Honoré de BALZAC, Lê Chef – d’oeuvre inconnu,  p.15-17 e 38-39. 
218 Henri Pierre JEUDY, O Corpo como Objeto de Arte., p. 40 -1. 
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se tratava dele, era apenas uma escultura e, se tivesse de retratar alguém, seria 

somente ela. Nada mais do que maldição do conto proferido por Balzac. 

Jeudy escreve que o artista, 

busca recriar o enigma das representações dos estados de espírito, 
resolve o aspecto arbitrário dos sentimentos contrários pela 
exacerbação da expressão e, a um só tempo, o que ele mostra do 
rosto ou do corpo contém o que foi negado. Se a pintura de um rosto 
fascina, é sua única soberania que capta o olhar pela suspensão da 
ambivalência dos sentimentos.219

Voltando então à obra “Sakountala” de Camille Claudel, me deparo frente ao 

equívoco que esta obra nos lança. É sem dúvida uma cena, em movimento, da 

entrega entre dois amantes, num curto espaço de tempo antes do abraço. Mas a 

posição das pernas e o apoio da cabeça sobre o amado sugerem um impulso a 

levantar, trata-se realmente de uma entrega? Os olhos fechados sugerem uma 

gravitação de felicidade. 

 Na primeira versão esse conjunto não apresenta braços, logo o casal se 

sustenta pela têmpora da mulher.  Sobre os olhos fechados do amante, ela deposita 

o peso de sua cabeça sobre ele e os ouvidos podem escutar os sussurros proferidos 

pelo mesmo. 

 Na versão seguinte, os braços do amante envolvem a dama sentada, embora 

seu braço direito se dobre sobre o seu próprio peito e o esquerdo se mantém jogado 

sobre o ombro do amante. Nesta segunda versão, de 1895, Camille já passara pelo 

aborto e pela tentativa de envolver-se com Claude Debussy. Sua obra parece revelar 

justamente esta ambivalência entre entregar-se ou levantar-se, visto todas as obras 

implorantes que fez, quantas demandas não ouvidas, resta-lhe a defesa, afastar-se, 

embora toda a vida tenha tentado, até a verdade à beira do poço, a verdade só sua, 

a solidão e a ferida de estar impedida de amar, a própria “Niobe Ferida”, a Medusa 

decepada. 

Rodin representou Camille por diversas vezes, sempre com semblante 

melancólico e compadecido em: “A França”, “O Pensamento”, “A Aurora”, “Jovem 

com Boné”, “A Convalescente” e “O Adeus”. Camille o representou em uma única 

vez com o “Busto de Auguste Rodin”, de 1889. Conservou, nesta escultura, traços 
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austeros, anti-social de homem do povo. A avaliação do marchand M. Morhardt diz 

“se tratar de uma obra severa, com a particularidade de ao olhá-la, vê-se perfis 

sempre justos, sem falhas, sem retoques e sem titubeios. Trata-se segundo ele de 

uma obra feita com paciência e meditada com apresentação dramática, majestosa, 

como as construções de granito dos tempos passados, faz-se lembrar de alguma 

figura de Prometeu”.220 Nesta obra Camille confere a este busto um estilo rodiniano, 

mais forte do que qualquer obra da artista. Como uma homenagem ao seu mestre, 

captava-o tão bem que é considerada como um auto-retrato de Rodin. Henri Asselin 

considera-a uma obra mestra e escreve “Camille Claudel alcança a extraordinária 

força criadora do mestre”. “Assim está, tal como é”.221

Cabe aqui pensar as identificações de Camille que, mesmo já tendo forjado o 

seu estilo, consegue captar tanto os traços de Rodin e esculpe-o segundo o seu 

estilo, o que acaba provocando diversos comentários nos marchands, críticos e 

biógrafos. Frente à sua alienação-paixão, tão fusionada ao estilo rodiniano, esculpe-

o como se fosse ele próprio. Investimentos atrelados à sua característica alienada do 

Eu. Faz parte das relações assimétricas – o estado de alienação e o estado 

passional – patologias particulares dos investimentos que, segundo Aulagnier, não 

pertencem nem ao registro da neurose, nem ao registro das psicoses, mas estando 

entre elas. 

Camille Claudel tentou reinvestir novos parceiros, quando se relaciona com 

Claude Debussy, mas este ter inicial, que não ocorreu, impediu-a de ‘ser’, ser 

amante e amar, embora sua demanda fosse de amor e de investimento, embora 

quisesse vivenciar essa relação de encontro. “A Valsa” (de 1895 e 1905), retrata 

uma parte desta entrega e afastamento defensivo de Camille Claudel ao seu novo 

amor. “A Valsa” é considerada uma de suas obras mais famosas, realizada ao final 

de sua melhor época com Rodin, posterior ao rompimento e aproximação de 

Debussy. Considerada uma obra mais erótica que “Sakountala”, na versão original o 

casal está desnudo numa valsa, mas por intervenção do Ministério das Belas Artes 

que a considerou audaciosa e escandalosa, a escultora vestiu seus personagens na 

versão seguinte.  

                                                 
220 Henri ASSELIN apud Reine Marie PARIS, L’oeuvre de Camille Claudel, p. 66-7.  
221Ibid.,  p. 67. 
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Ao observar esta escultura em seus vários lados pode-se compreender a 

implicação de cada personagem. Paris e La Chapelle entendem o manto criado 

cintura abaixo da mulher esculpida na valsa, como uma espécie de contra-peso 

frente ao desequilíbrio do par. O braço direito do bailarino é mais longo e mais 

espesso para dar sustentação ao corpo inclinado quase que caindo, da bailarina em 

postura de baile; além do que, o braço dele aperta o corpo dela contra o seu 

impedindo-a de se mover e ela abandona o corpo ao braço do bailarino, eternizando 

o momento da última volta da valsa. Paris e La Chapelle colocam que “Camille 

inventa uma escultura de ação igual à dança, que obriga o espectador a mover-se 

sobre ela para entender os seus efeitos”.222

Entre a entrega e a separação, Camille vacilava, o que era esse claudicar de 

seus passos que em horror afasta-se do encontro e o porquê da ligação com a 

morte? Será a nostalgia de uma relação que não se deu, uma mulher deveria estar 

ali, para consolá-la de seu desespero e de sua desesperança e não estava. Os 

recursos de Camille parecem estar exatamente na fronteira desse espaço em que 

deveria ter ocorrido um encontro da filha-menina em sua relação com a mãe e, não 

acontecendo, dá-se em seu lugar um espaço vazio. Para exorcizar esse espaço 

vazio, parecia refugiar-se na escultura. A relação com o outro se encontrava nesse 

espaço imaginário compartilhado – seja com Rodin na escultura; seja com Debussy 

na música, nos passeios e valsas. Chamo de compartilhado o que se coloca nesse 

espaço escavado no seu imaginário porque, quando partia para a realidade externa, 

não suportava entregar-se e reviver o vazio que habitava suas lembranças 

primordiais. Suas obras pareciam idealizações pertencentes a outro tempo. Era uma 

lembrança viva do passado que tentava reter para si, mas a verdade era a solidão 

que preferia só sua, preferia inventar esculturas, porque essas estavam 

eternalizadas no tempo e não esvaeciam. 

Suas fantasias pareciam sustentar os seus desejos através de duas 

hipóteses: 

• Os seus desejos funcionavam como uma “tela”, uma “pedra a 

esculpir”, um “desenho a traçar”, que na realidade subtraía-a de uma 

realidade difícil de suportar. Para simbolizar a falta que sua mãe lhe 
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fazia, era ter de aceitar a não garantia dela como onipotente e isto a 

abriu para um outro espaço. 

•  Espaço para o desejo, e um desejo aberto no seu interior remeteu-a 

ao ideal paterno, duro, exigente e tirânico. Esculpir era mais fácil do 

que se relacionar com o outro e era uma maneira de evocar um 

instante efêmero, de uma emoção que vivia, de um momento seu de 

estar no mundo. É nessa área de experiência – de seu mundo interno 

com o ambiente -, que fundou os pilares de seu trabalho, espaço que 

une e separa, mas que tem a propriedade de eternizar o momento a 

ser retido – desde a experiência de investimento materno, de desejo 

de desejo até as experiências de desejo de não desejo.  

Cito aqui, uma definição particular da ótica de Luís Hornstein que “a 

sublimação, como processo particular e independente, não pode ser concebida 

senão a partir das relações que se estabelecem entre o luto, o narcisismo, a 

problemática identificatória e, por ultimo, a pulsão de morte”.223 Era Eros que 

sustentava Camille e, portanto suas atividades sublimatórias. Para Hornstein a 

sublimação é diferente de atividades adaptativas: tem, às vezes, segundo ele, uma 

dimensão transgressiva e um compromisso subjetivo. Para ele:  

não é uma simples colocação em cena da fantasia, mas re-
elaboração desta; não é uma mera expressão de conflitos, mas um 
triunfo em oposição aos fracassos renovados do neurótico... 
Sublimar é transformar necessidades singulares em finalidades 
originais e transformar suas fraquezas em forças.224

 

Mas nem sempre Camille podia sublimar, porque é impossível sublimar o 

tempo todo e oscilava na posição idealização ora sublimação que, como já dito, são 

processos diferentes, mas que se vinculam à sublimação em muitos aspectos, 

porque ambas são modificações das primeiras escolhas de objetos e são efeito do 

trabalho de elaboração psíquica que separa a pulsão de seu apoio primitivo e a 

conduz até metas não sexuais. Quando Camille via-se propensa à idealização – 

idealizar Rodin, Debussy acabava caindo num vazio, que a impedia de elaborar 

lutos, pois não os tinha como elaborar, perder o que não se tinha era inviável. 

                                                 
223Luís HORNSTEIN, Cura Psicanalítica e Sublimação, p. 14. 
224Ibid., p.15. 
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Hornstein em Cura e Sublimação postula que “a idealização está a serviço de 

uma certa renegação, quer se trate de uma superestimação perversa ou do 

abandono da atividade crítica em benefício de um líder ou de uma ideologia”.225 

Seguindo o curso de seu raciocínio, concluo que a idealização transforma o 

narcisismo em terra de ninguém, enquanto a sublimação implica num trabalho de 

luto pelas imagens ideais. 

Camille, não podendo fazer luto de suas imagens ideais, perpetuou uma 

forma regressiva de vínculo com o objeto, sendo este o seu leitmotiv. Cair nele e 

fugir dele. “Quando se identifica, o idealizado passa a ser patrimônio do 

intrapsíquico, tornando possível a atividade sublimatória”.226 Muitas vezes isso não 

foi possível a Camille, por viver o seu conflito identificatório. 

 

 2. O que sua Gravidez e Cloto podem dizer? 

Em 1893, Camille Claudel esculpiu “A Valsa” e também “Cloto”, em gesso, a 

medonha fiandeira do destino: Camille, aos vinte e seis anos, engravida e acaba 

abortando o seu bebê no sexto mês, deixando dúvidas a respeito deste episódio. 

Tratava-se de um aborto provocado ou espontâneo? Especula-se também uma 

possível briga com Rose, na qual Camille teria sido ferida no ventre. A este respeito 

Delbeé nos diz em seu livro, “de que adianta ouvir as razões, a briga com Rose? A 

banqueta em cima da barriga? Hereditariedade? Igual à sua mãe? Cansaço? De que 

adianta saber! O jogo estava marcado. Sempre existe um morto no baralho. Seja 

como for, ela não gosta de jogar”.227  

O jogo estava marcado: em “Cloto”, a degeneração nua e crua do corpo. 

Cloto Calva e Cloto com cabelos, duas versões da mesma escultura. A Cloto com 

cabelo encontrava-se com um emaranhado de cabelos que parecia atacá-la. Cloto, 

uma das três parcas, é aquela que fia o destino, ordena o tempo. Por um ano 

Camille ficou deprimida e se isolou, após o aborto. A vida ressurge, a invade com 

desejo de viver e Camille retoma seus sonhos, era preciso retomar as rédeas de sua 

vida. Esculpiu sua vida retomando em uma obra intitulada “A Pequena Castelã”, uma 

garota que ia visitá-la em todo o seu período de reclusão no Castelo de Islette. Esta 

                                                 
225 Luís HORNSTEIN, Cura Psicanalítica e Sublimação,  p. 18. 
226 Ibid., p. 20. 
227 Anne DELBEÉ, Camille Claudel: Uma Mulher, p.207. 
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escultura simbolizou, o filho que o destino não a permitiu conhecer. Fez diferentes 

versões deste busto e nesta época se distingue em particular uma evolução no 

penteado. De tranças retas a dobradas e afrouxadas até cair totalmente solta sobre 

os ombros.  

Esta variante dos cabelos, que em “Cloto” é um emaranhado e em “A 

Pequena Castelã” são cabelos bem delineados, traz idéias de cuidados, asseio 

pessoal, como alguém saindo de uma profunda depressão e começando a recuperar 

suas forças. Os cabelos serão referências especiais em que me deterei nas 

avaliações posteriores de suas obras: a arte de transformação dos emaranhados, de 

cabelos bem delineados a cabelos em formato de serpentes. 

Quando Camille se afasta de Rodin, num rompimento mais sério que os 

anteriores, porque neste havia um aborto e um isolamento de um ano, trabalhou na 

“Pequena Castelã” e na “Aurora”, que foi considerada uma variante da “Pequena 

Castelã”, mas a obra que consagra esse momento de ruptura é sua obra intitulada 

“O Deus Desvanecido” ou também conhecido como “A Divindade Levantando Vôo”, 

de 1894. Paris e Chapelle consideram que nesta obra “se observa uma atitude muito 

mais erguida que a “Implorante”, com os braços levantados a maior altura e suas 

mãos encontradas em atitude suplicante”.228 Ressalto aqui a extravagância do 

penteado dos cabelos, enrolados, simulando serpentes ao redor do ombro e seios, 

no mesmo estilo das cabeleiras esculpidas em Cloto, parecendo atacá-la. Parece-se 

com uma grinalda de algas e a escultura apresenta um ventre grávido. 

Com “A Onda”, de 1897, vêem-se retratadas nesta escultura as influências 

dos passeios que fez com Debussy, os momentos de apreciação e contemplação 

aos trabalhos de Hokusai. Surge dessas contemplações um novo espaço na sua 

escultura – a quarta dimensão -, na qual a pequenez humana se situa frente à 

imensidão do mundo e pode ser representada. Camille sofre neste período a 

influência dos japoneses e repudia totalmente o estilo rodiniano, com isso, abre 

caminho para a Arte Moderna ao entregar um monólito de ônix bruto e abstrato. Esta 

obra “A Onda” foi considerada por Henri Fontaine uma obra mestra. 

A obra de 1898, “A Idade Madura”, tem em sua cena protagonistas em eixo 

inclinado e apresenta três versões deste mesmo trabalho. Camille tinha esperança 
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de expô-la no salão de 1894. O homem no centro domina duas mulheres e seus dois 

braços imenso as cobrem como dois ramos de árvore. A velha representada neste 

grupo é muito semelhante a Cloto calva. A juventude não está separada do homem 

cujas mãos se detém, porém encontra-se de joelho, como na obra “A Implorante”. 

Rodin se viu contemplado nesta escultura e por dois anos Camille não conseguia 

chegar até o Ministério, não havia nenhuma notícia sobre sua obra nova. Camille 

trabalhou desde julho de 1895 até 1898, nesta obra, período do rompimento 

definitivo do relacionamento amoroso entre eles. Obra complexa e Camille, ao longo 

dos meses, foi alterando a posição e atitudes dos três protagonistas esculpidos.  

Paris e Chapelle comentam estas alterações: “o homem se separou da 

juventude nesta versão, já que esta aparece como “A Implorante” e se aproxima da 

velha, a qual o leva em seu vôo. Estas modificações são precisamente o que a 

diferenciam da primeira. A visão de um homem dividido entre duas mulheres existia 

todavia no início de 1896; o drama de uma ruptura definitiva se concebeu 

posteriormente e se evidenciou ao final de 1898”.229

 Eles descrevem esta escultura “sobre um solo movediço de maré noturna, os 

três protagonistas tomam seus lugares em diferentes níveis, a jovem ajoelhada 

abaixo, o homem maduro no plano médio, a anciã sobre um promontório vitorioso. A 

ação segue na diagonal ascendente de que tanto gostava a artista”. 230  

Paris e La Chapelle consideram essa obra reveladora de um manejo de 

formas e uso de técnicas que demonstram o domínio profundo que Camille possuía 

sobre a anatomia, dentro de uma linguagem de grande modernidade para a sua 

época. Rodin, no Salão de 1899, se vendo refletido em seu drama íntimo, nesta 

escultura, não ajudou na intervenção para a sua fundição em bronze, o que ocorreu 

apenas em 1913, quando Camille já estava hospitalizada. 

Tentava Camille, com esta obra, “A Idade Madura”, dar resoluções aos seus 

conflitos edípicos? Aqui presente o dilema entre as duas mulheres. Na cena do filme 

já referida no capítulo dois, da história e percurso da vida e obra de Camille Claudel, 

ela nomina a referida escultura de “A Santa Trindade do Vazio”. 
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Camille defrontou-se com o seu próprio vazio, que não podia ser preenchido 

nem pelo pai, nem pela mãe, nem ao menos por Rodin. Creio que quando Camille 

teve de fazer sua mudança de objeto, de mãe para pai, foi um movimento que toda 

menina quando abandona a mãe faz, se volta para o pai. Mas talvez o seu 

abandono tenha sido marcado por ódio e ausências mais intensas do que outras 

crianças em geral. Então, pode-se pensar que da dupla decepção – objetal e 

narcísica - e, sobretudo, provinda da tomada de consciência de sua “castração” – 

esta mãe não lhe deu nem amor, nem o pênis que ela desejava. 

 Segundo a concepção freudiana, inicialmente, o desejo pelo pai está ligado à 

inveja do pênis, ou seja, ao desejo de receber um pênis daquele que o possui, mas 

é esperado que ela substitua esse desejo pelo desejo de ter um filho, sendo este o 

substituto do pênis tão almejado. E era justamente a crença na existência de um 

objeto capaz de atenuar todas as suas carências do primeiro objeto que possibilita a 

mudança para o segundo objeto. Camille parece fazer essa troca tranqüilamente, 

mas a fixação nesse segundo objeto é que parece ser problemático, visto ele ter 

ficado com todos os atributos de amor, paciência, investimento e, principalmente, o 

estabelecimento de uma forte aliança entre ambos, abrindo num terreno de falta do 

primeiro objeto: uma esperança, idealização e salvação de um segundo objeto - o 

objeto salvador e idealizado. 

A idealização de Camille pelo pai é posteriormente deslocada a Rodin. Deve-

se à primeira experiência tributária com o objeto materno possivelmente muito 

frustrador. A partir de sua biografia e obra, talvez se possa hipotetizar a 

preponderância de sentimentos hostis por parte de sua mãe, ou seja, predominaram 

experiências frustrantes, acima do suportável e estas frustrações – quando dosadas, 

é claro – oferecem espaços para a formação de um Eu sólido e harmonioso. Com 

Camille não é assim que percebo o seu Eu, percebo-o frágil, fragmentado e, 

portanto, sua troca de objeto amoroso conduziu-a certamente a uma idealização do 

mesmo. Portanto, com esses aspectos estruturais de sua personalidade estava pré-

disposta para manifestações com características da estrutura polimorfa, como a 

idealização, a paixão, a alcoolização e as “idéias delirantes e de cunho 

persecutório”.  

 

 3. O que nos dizem suas Obras Derradeiras? 
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 Desde a terceira versão de “A Idade Madura”, separa deste trio outra versão 

de uma jovem “A Implorante”, de 1899, que repousa sobre as ondas e agora 

excluída do grupo de três, da versão “A Idade Madura”. “A Implorante” é um detalhe 

de como foi a sua vida a partir do rompimento definitivo com Rodin. Seu irmão Paul 

Claudel a respeito desta obra diz: “[...] Mas não! Esta jovem nua é minha irmã 

Camille, suplicante, humilhada, de joelhos, esta soberba, esta orgulhosa, foi assim 

que ela representou a si mesma”.231

Da entrega amorosa aos braços de Rodin e Debussy representadas em “A 

Valsa” parte para outras obras solitárias, cheias de vazios como “A Fortuna”, de 

1900, uma jovem com um movimento enganoso de uma roda que avança e de um 

corpo que retrocede. A jovem dança com olhos fechados ao redor de seu próprio 

eixo, com uma bolsa sobre formas de castanholas, gira sozinha, sem o seu par, 

bailarina sem acompanhante com a cabeça cansada, não tendo mais a cabeça do 

amado para repousar a sua; repousa sobre o seu próprio braço levantado-a em 

unidade com ele. “A bailarina cega oscila a partir de então sobre a sua roda, sem 

que um dançarino de valsa detenha a sua queda”232, coloca a psicanalista Bárbara 

Guatimosim. 

Da “Valsa”, para “A Idade Madura”, para a “Implorante”, para a “Fortuna”, 

surge “A Verdade”, obra de 1900, obra com certa semelhança da “Fortuna”, a mulher 

agora sem braços, sai do poço, em cujo bocal encontra-se esculpida a palavra 

‘verdade’.  Com os mesmos movimentos de quadris, comuns às outras obras de 

Camille e parecendo ir ao movimento do vento. O rosto desta escultura recorda a 

“Mulher de Olhos Fechados”, outra obra anterior de Camille. Trata-se de uma jovem 

desnudada dos acessórios, da obra “A Fortuna”, sem braços para apegar-se num 

pronunciado movimento de dança característico das obras de Camille, as mulheres 

dançantes. 

A verdade, que brota do fundo do poço, é a verdade de sua castração, que 

deveria marcá-la decisivamente como mulher. Perdida entre três caminhos, 

pensando com Freud em sua Conferência 33 – A Feminilidade, ele escreve a 

respeito de três possíveis caminhos que a menina, frente à descoberta de que é 
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Mineiro de Psicanálise, p.149. 



 110

castrada pode seguir: para a inibição sexual ou à neurose, para a modificação do 

caráter no sentido de um complexo de masculinidade e, finalmente para a 

feminilidade normal. 

 Diante destas três possibilidades, Camille voltou-se para o seu pai, esperou 

dele um filho, desejou um pênis e substituiu-o por um bebê; buscou em Rodin, 

perdeu-o. Forçada a abandonar a sua ligação com a mãe refugiou-se na situação 

edípica, não pode sair pela via da feminilidade. Jogou-se na segunda saída proposta 

por Freud, a modificação do caráter no sentido de um complexo de masculinidade. 

Identificada com o pai fálico, evita a afluência de passividade, tornando-se arrogante 

e pretensiosa e acabava desmoronando-se na “Implorante”. Esses três caminhos 

postulados por Freud, não são alternativas que a menina possa trilhar 

independentemente, cabe alinhavar as relações familiares travadas com as 

identificações possíveis de cada subjetividade envolvida no triangulo parental. 

Rodin a queria em escultura, um “Eterno Ídolo” de pedra que não cobrasse, 

que não lhe exigisse compromissos de casamento, de filhos, de amor, mas que 

apenas o inspirasse, como sua melhor musa inspiradora. Seus admiradores se 

interessavam por sua escultura, pelas suas obras. Tratava-se de um amor estético. 

Mas este amor não ia a direção à sua pessoa, ao lugar ausente de investimento 

amoroso que a atormentava. As esculturas após “A Implorante”, de 1899, falam 

dessa ausência de interlocução amorosa, mas uma mulher que não suplicava mais 

ao amor, uma mulher desolada, esvaziada e sem esperança. Pode-se contemplar 

este estado de desolação nas obras: “Pensamento Profundo”, de 1898, “Sonho ao 

Pé da Lareira”. Estas versões transparecem uma mulher esgotada, fechada sobre si 

mesma, voltada para o trepidar das brasas e de costas para o expectador. 

Guatimosim traz uma conclusão deste momento de Camille em seu texto já 

citado anteriormente com o qual concordo: “o apoio da mulher, não mais nua, é 

agora a moldura de pedra da lareira, a borda do buraco onde ainda arde o fogo. O 

fogo é aqui a testemunha do que restou da súplica, que na intimidade, ora em sonho 

e pensamento.”233

“Perseu e Górgona”, de 1898, é considerada a mais trágica de todas as obras 

que precedem imediatamente a sua catástrofe, seu adoecimento e as suas 
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pouquíssimas produções posteriores. Nesta obra, Perseu está de pé, sua mão 

esquerda sustenta um espelho e com a direita, que se dobra, sustenta a cabeça de 

Górgona decapitada. 

A respeito desta obra, Paul Claudel, em Cântico dos Cânticos descreve: 

Y llego a esta siniestra figura, que se yergue como la conclusión de 
uma carrera dolorosa, antes de que se abran las tinieblas definitivas: 
Perseo (el que mata sin mirar). 

¿De quién es la cabeza de cabellera sanguinolienta que alza detrás 
de el sino la de la locura? Pero porqué no he de ver mas bien una 
imagen del remordimiento. Ese rostro al extremo de ese brazo 
levantado, si, creo reconocer sus rasgos descompuestos. El resto es 
silencio!”   (Paul Claudel, “Mi hermana Camille”, 1951.)234. 

 

Chapelle e Paris dizem que  

contrariamente aos escultores anteriores que exaltam o triunfo do 
herói, Camille Claudel se identifica com Górgona: de seus traços de 
mulher envelhecida antes do tempo, inchada e deformada por 
sofrimentos e ameaçada pela loucura. Essa cabeça decapitada vive 
por sobre a adolescente que antes de morrer parece petrificar seu 
inimigo, que permanece fascinado pelo reflexo do rosto de terror. De 
arma efêmera destinada a decapitar o pescoço de Górgona, o 
escudo se converte em um espelho suicidário que devolve o olhar 
homicida nos olhos de Perseu. Toda a intensidade dramática da obra 
se joga nesse duelo cruzado da juventude e da idade madura, 
surgindo por detrás de um espectro invisível. Essa inversão dos 
papéis interioriza a antiga lenda e se incorpora à mitologia pessoal 
da artista. 235

 

Eles continuam suas reflexões a respeito dessa obra 

longe de todo o academicismo, a feitura da obra é admirável, a 
confusão das asas e braços, como presa decaída, que se prolonga 
em uma única túnica até a forma de cruz dos braços do herói donde 
se trocam o dramático diálogo dos olhares enigmáticos frente ao 
espelho da fatalidade.236

 

Penso que há a fatalidade de um aprisionamento e trata-se de um 

aprisionamento no olhar materno, de um tempo canibalesco que a engole numa 

ferida narcísica aberta em seu interior que, como uma garganta, a traga para o seu 

interior devorador, como Saturno devorando o seu filho. Camille Claudel alimentava 

                                                 
234Reine Marie  PARIS e Arnaud de la CHAPELLE,  L’oeuvre de Camille Claudel: Catalogue raisonné,  p.112. 
235 Ibid., p.112. 
236 Ibid., p.112. 
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incessantemente a sua própria imagem sob os olhos de outrem. Camille era 

eliminada pelos olhos maternos fixados sobre ela. Imaginava-se talvez eliminada 

pelos olhos maternos fixados sobre ela e que não a mostravam numa assunção 

jubilosa de si, mas num nada, possivelmente. Ela, então, se voltava para o mundo 

eliminando um a um, porque nas relações amorosas não se encontrava e às 

relações humanas não a sustentavam. Camille buscava um objeto que a afetasse, 

como seu complemento direto, imediatamente. Mas restava o nada e precisava 

preencher sem cessar um vazio para que se sentisse existindo e esse vazio, em 

alguns momentos era preenchido, talvez, com suas esculturas. 

Sua história fossilizante levou-a a impasses narcísicos que a paralisavam 

numa imagem especular petrificante, como as refletidas pelo espelho de Perseu, e 

destruíam o tempo identificante, jogando-a num puro devir circular, ou seja, um 

corpo apreendido por uma imagem, que a elimina e cujo espelho destrói o tempo, 

porque a aprisiona. Tempo tão bem retratado na obra “A Idade Madura”. O objeto 

tão cobiçado e apreciado, além de aprisioná-la, decapitava-a. Pode-se aqui neste 

aprisionamento pensar as suas identificações narcísicas, sua primeira fase oral da 

organização da libido, em que o corpo entra como destinado à autodestruição de 

seu objeto amado. Destrui-lo equivale a destruir-se e ser aniquilada também. 

Sylvie Le Poulechet, em seu livro O Tempo na Psicanálise, postula a respeito 

deste tempo identificante, como um tempo do desaparecer, ou seja, 

tornando-se sem cessar um objeto que, por isso, se suicida: tal seria 
o movimento de um corpo cujo tempo se encontra de certa forma, 
destruído. Se essa lógica se autonomiza e resulta prevalente, o único 
meio de cessar o objeto seria então se tornar esse objeto sem 
cessar, aniquilando-o, ao invés de perdê-lo para reencontrá-lo 
diferente e destacado.237

 

A vida de Camille Claudel parece ter se constituído como uma resposta 

possível a esse tempo canibalesco ou, melhor falando, a esse apelo do “há sempre 

algo de ausente que me atormenta”, ou seja, uma vida sempre apelando para um 

vazio, esse era o seu paradoxo de viver. Para viver precisava reportar-se ao vazio 

de uma relação que não pode se constituir – o laço paradoxal com o objeto em uma 

formação narcísica. 

                                                 
237Sylvie le POULECHET, O Tempo na Psicanálise, p.123. 
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Poulechet afirma que nestes tipos de relações paradoxais “o tempo não 

passa, como em um jogo de tabuleiro em que dados viciados reconduziriam sempre 

o jogador à ‘casa de partida’, pois ele sempre cairia no ‘poço’, no poço sem fundo do 

materno que é o mesmo aniquilador. Lei de ceva é lei canibalesca: volte para onde 

você veio, pois a mãe deve reintegrar o seu próprio produto”.238 Trata-se de uma 

devoração do objeto que parece destruir o tempo identificante. 

Algo como quando me olho é o olhar de minha mãe que vejo, não tenho 

direito à existência, tenho que desaparecer, o olhar de minha mãe não me remete a 

mim mesma, mas ao que ela viu em mim, um olhar que me elimina, me absorve. 

Explico dessa forma para compreender as contribuições de Poulechet com 

referência às suas formulações sobre este período de identificações orais narcísicas. 

Ela articula que o tempo bascula em um espelho oral, desencadeando um convite a 

desaparecer. E entende por espelho oral a invaginação da imagem do eu, 

submergida pela miragem do outro materno, que nunca remete a uma imagem 

associada a uma palavra e a um desejo, mas que absorve os objetos imantados 

pela sua própria imagem. Esse espelho oral, correlativo de um tempo canibalesco, 

se realiza na figura de um olhar que elimina.239

Exatamente como o espelho de Perseu que eliminou Górgona, que queria ser 

esplendorosa. Perseu tornou-se com o seu espelho – o Outro devorador, canibal 

que a absorveu totalmente, eliminando-a. Camille Claudel era possivelmente levada 

a esse fluxo de imagens investidas de pulsões parciais frente a essa situação 

narcísica. Precisava de um tempo identificante que a remetesse a outra rede de 

significações que não a eliminasse e que pudesse ver. Um olhar diferente, 

subjetivante, que antes da fala, primeiramente refletisse um rosto de amor ao qual se 

identificar. 

 

 

 

 

 

                                                 
238 Sylvie le POULECHET, O Tempo na Psicanálise, p.124. 
239Cf.  Ibid., p.125. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 1. UMA ÉPOCA COMPLICADA   

Camille Claudel interpretou com sua obra um ponto importante na passagem 

do século XIX, ao propor, segundo Jerusalinsky∗, um movimento de mudança. 

Segundo ele ela rompe com o discurso do momento e renova uma nova articulação 

entre o sujeito e o discurso. Rompe com a demanda do discurso oficial de manter 

através da conclusão monumental a fé e a confiança nos ideais racionalistas e 

manter esperança na possibilidade de aproximação de uma técnica absoluta, um 

retorno ao classicismo sob uma forma moderna, essa aposta que se vê na 

arquitetura neoclássica e, rompendo com essa aposta, Camille Caludel introduz o 

sofrimento, o sofrimento singular. 

 Para uma época ainda muito presa ao estilo vitoriano, para produzir esta 

quebra de confiança excessiva, essa fé no racionalismo absoluto, parte para pensar 

não sobre o viés do objeto, mas sim sobre o viés do sujeito em sofrimento. Ela se 

propõe a mostrar o sujeito colocado como um fiapo da solidão frente à idealização 

de um objeto pronto, deixando-o a mercê de um objeto que supostamente promete 

tudo.  

Essa era a época das grandes produções artísticas e culturais dentro de 

Paris, época de Balzac(1850), Vitor Hugo (1885), num cenário marcado por intensa 

transformação do pensamento, do romantismo caminhando para a fé na ciência. 

Nessa mesma época, nascia em Viena a psicanálise, com Sigmund Freud. 

As produções artísticas de Camille Claudel podem ser consideradas produtos 

desta época, presentes os preconceitos quanto à capacidade profissional da mulher 

e questionamentos quanto à escolha amorosa fora dos trâmites convencionais. 

Temos desde o século XV a luta da mulher para conquistar o direito de 

ocupar funções semelhantes às dos homens. No século XVI, surge a mulher com o 

talento para a poesia, mas tinha de ser infeliz e melancólica. Para Genevière Fraisse 

e Michelle Perrot, o século XIX é “o momento histórico em que a vida das mulheres 

se altera no tempo da modernidade, em que se torna possível uma posição do 
                                                 
∗  Cf. Alfredo JERUSALINSKY, I Colóquio do Laboratório de Estudos e Pesquisas Psicanalíticas, palestra não 
publicada, 16/10/99. 
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sujeito, indivíduo de corpo inteiro, atriz política, futura cidadã [...]. Apesar da extrema 

codificação da vida feminina, o campo das possibilidades se alarga e a aventura não 

está tão longe”.240 No século XX, dá-se enfim, o nascimento de mulheres escritoras, 

romancistas, poetas, criticas de artes, pesquisadoras. 

O que é ser mulher nesta época? A adequação das mulheres dava-se em 

função do discurso dominante, o discurso do Outro propunha que a mulher deveria 

estar em consonância com a educação formal e suprir as expectativas parentais. O 

senso comum e também muito da produção científica e filosófica da época 

sustentavam para a mulher os ideais de submissão feminina, contrapondo-se aos 

ideais de autonomia de todo o sujeito moderno. A mulher do século XIX estava 

sujeita à submissão do homem, aos ideais domésticos, à predestinação para o 

casamento e à maternidade, escrevendo seu destino frente aos desejos parentais e 

aos do marido. 

A fragilidade física das mulheres era o argumento contra a profissionalização, 

contra a exposição das mulheres aos tumultos de ruas, movimentos políticos e à 

vida noturna, contra os esforços físicos, estudos em excesso. A mulher era vista 

sempre como doente e, cada etapa da vida era uma crise terrível, em que a 

puberdade, a menopausa, a menstruação significavam terríveis provações que 

abalavam o equilíbrio psíquico das mulheres.  

 2. O QUE DIZ A SUA PAIXÃO? 

Conforme relato histórico, Camille teve um pai que a superinvestiu 

libidinalmente, assim como seu irmão Paul Claudel, mas possivelmente, 

prenunciavam relações próximas à passionalidade, de intenso colorido incestuoso. O 

colorido incestuoso da relação com o pai e o irmão não é imediatamente evidente na 

história contada, mas é uma hipótese que foi se desenvolvendo durante a pesquisa, 

ao lado de outra acerca de uma superexigência do pai para com ela, o que me leva 

a pensar numa projeção dos próprios ideais paternos sobre a filha e o filho.  

Suponho que com sua mãe, C.C. foi marcada pela rejeição, desde o primeiro 

encontro entre elas, no qual pode ter havido a ocorrência de um ‘traumatismo de 

encontro’ da mãe de Camille – seja pelo fato da filha vir numa hora não desejada, 

em que a mãe estava deprimida, seja pelo fato de Camille ser do sexo feminino. O 

                                                 
240 G.FRAISSE e M. PERROT, Introdução a História das Mulheres no Ocidente, pp.19-20. 
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‘traumatismo de encontro’ impede o investimento libidinal no bebê, podendo no 

futuro, ter como conseqüências, certas formas de adição, de anorexia e estados-

limites. Trata-se de algumas manifestações da potencialidade polimorfa – entre a 

estrutura neurótica e psicótica. No caso de Camille, como dito anterirmente, as 

depressões eram severas e constantes, ela desaparecia de casa por longos 

períodos sem dar notícias, manifestava baixa auto-estima e autodepreciação, 

sentimentos de fracasso e derrotas, incessante demanda de amor e 

reconhecimento, tendências a relações passionais e a adição (de bebida alcoólica). 

Camille parece nunca ter compreendido a hostilidade de sua mãe por sua 

pessoa. Amarrada aos enunciados maternos, ao Cacha Diablo, como diz Anne 

Delbèe, Camille aprisionava-se às suas lembranças históricas, muito próximas aos 

traços melancólicos. Na trama da possível depressão materna, do luto do 

primogênito morto, do não olhar investidor quando de seu nascimento, o aborto do 

filho com Rodin, a perda do homem amado, da família rejeitadora e indiferente, do 

irmão que a abandona, Camille é coroada por perdas irreparáveis. Portanto, idealizar 

um lugar, uma relação, era uma tentativa de poder sair deste território arenoso e 

inseguro. 

Este terreno é propício para o estabelecimento de uma relação assimétrica, 

mais especificamente, a relação passional que tem a alienação como uma variante. 

Como Aulagnier postulou, na relação passional, o objeto tornou-se para o Eu “fonte 

exclusiva de todo prazer, tendo-se deslocado para o registro das necessidades”.241 

Não se trata de um excesso de amor na paixão. Em comparação com o amor,  a 

diferença é qualitativa, porque o apaixonado não sabe partilhar e exclui a 

reciprocidade dos relacionamentos, alienando-se  no desejo de outrem e investindo 

maciçamente naquele que exerce a função de força alienante. Esse objeto, por ser 

idealizado, tem o poder de decidir o que é o Eu, de escolher os seus ideais. 

Para o apaixonado, é difícil a experiência de separação, por isso ele se aliena 

ao desejo do outro, tentando reduzir ao silêncio sua atividade de pensamento. É 

marcante a paixão de Camille por Rodin, que se fundia com ele, perdia-se nele, 

apesar de produzir tantas obras singulares e com toda a sua genialidade não 

conseguia sair dessa condição a que seu Eu estava subsumido. Pode-se conferir 

isso na fala do pai, pedindo para que ela esculpisse suas esculturas, tivesse seu 
                                                 
241 Piera AULAGNIER, Os Destinos do Prazer, p. 150. 
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próprio ateliê, fizesse suas exposições, mas a fala do pai caía num vazio e não 

reverberava em Camille, que se encontrava alienada em Rodin. Ela parecia, dia a 

dia, desinvestir o seu próprio projeto identificatório, o que a levava a um 

desinvestimento no tempo futuro. 

Rodin parecia queixar-se quando ela conseguia essa libertação, porque ele 

obtinha o seu ganho com sua alienação e paixão, pois ela o inspirava, ajudava-o nas 

suas encomendas. Vemos isso na citação de sua fala queixando-se que não tinha 

mais domínio sobre ela e que ela não o obedecia. Essas oscilações de dependência 

e independência fazem-me pensar que existiam momentos que investia o seu 

projeto identificatório, mas talvez pela própria constituição de sua psique – que, a 

meu ver, situa-se entre a neurose e a psicose -, perdia-se e voltava-se para os ideais 

propostos por Rodin.  

Como vimos, Camille tem apenas 20 anos quando conhece Rodin, um 

escultor, então de 45 anos. O relacionamento entre eles é violento, porém 

criativamente profundo. Com a convivência descobrem e vivem uma paixão mútua 

pela escultura, uma identificação. 

Os dados biográficos parecem revelar que Camille não suportava a auto-

suficiência de Rodin. Resignada, conformava-se trabalhando com ele. Não podia 

formalizar para si mesmo o seu próprio futuro e seguir rumo a ele. Dia a dia 

caminhava para a morte de um investimento no futuro. Tanto o pai quanto Rodin 

aconselhavam-na, mas ela fazia-se distante, impossibilitada de captar o que 

significava marchar em direção ao seu próprio desejo.  

Esta dependência de Camille em relação a Rodin era o prenuncio de sua 

impossibilidade de investir no seu projeto pessoal. Estava suficientemente satisfeita, 

alienada. Nessa relação e comungava com ele os mesmos ideais de beleza e de 

verdade. O pai não se cansava de alertá-la: “Cuidado Cam, vais perder tudo. A tua 

personalidade [...]. Ele é mestre em copiar e não criar [...]”. (cenas do filme) 

Posso supor que Camille quisesse ser amada pelo seu primeiro objeto – a 

mãe e, na sua vida amorosa adulta, transfere esse desejo a Rodin. Camille esculpia, 

mas suas obras não eram vistas como suas, mas como cópias do mestre. 
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 3. O QUE PODE A SOLIDÃO PRODUZIR? 

Na solidão Camille seguiu e, na sua dor, produzia obras na tentativa de dar 

significação às suas vivências. Sua luta e seu combate eram contra uma sociedade 

que determinava normas e, em nome deste “poder narcísico do falo”, ou seja, do 

poder operante da época, ordenava as subjetividades, como as da nossa são 

ordenadas. É por este viés que o seu mal-estar que sua obra se delineou. Mas, cada 

sujeito fala é de suas “certezas singulares”, e Camille falava de uma espécie secreta 

de capital ideativo que se mantinha nos seus pensamentos, mesmo o mais 

elaborado.  

Camille mostrava conhecimento da alma humana, uma sensibilidade que para 

a sua época fazia a diferença e a destacava, mas sua época não podia abarcar tal 

sensibilidade, porque o seu reconhecimento não veio em vida, mas só 

posteriormente, com sua morte. Com sua vida acusou o seu tempo de fazer a 

mulher confinada aos problemas do lar e reclamou da burguesia que, como 

proprietária do mundo, definia o que deveria ser uma mulher. Reclamou o tempo 

todo por um lugar de reconhecimento, do mundo banido da emoção e da fantasia, 

até desumanizado, que não deixava espaço para a diferença, para a mulher. O 

direito à diferença é o seu leitmotiv.  

Suas esculturas eram uma forma de poder evoluir para fora de seu corpo que 

estava aprisionado a um passado desinvestido de amor e a uma realidade 

aprisionante. Camille esculpiu vários ciclos de mulheres e retoma várias vezes a 

esses ciclos, de meninas, velhas, suplicantes, abandonadas, mulheres amantes, 

dançantes. Esculpia a sua condição de mulher. Suas esculturas evoca uma 

sensualidade, como se pudessem captar o seu odor, sua voz, seu ruído, sua 

inquietação, sua dor, sua solidão, seu vazio, sua tagarelice, sua mania, seu 

desespero.  

Por isso, com sua obra, ela evoluía para fora de seu corpo e criava uma 

possibilidade de interlocução consigo mesma, com sua cultura e com seus 

contempladores. Mas não foi possível sublimar o tempo todo e caiu nas teias da 

solidão e do isolamento que a aprisionou e a obcecou. Enquanto pôde, diante do 

horror que sentia, de sua impotência frente a sua própria história e sua cultura, 

alcançava por meio da criação uma ajuda para escapar ao terror. Oscilou o tempo 

todo entre o pólo do sintoma e o da sublimação. Sua sexualidade deslocou-se para 
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outra cena, a criação. Encontrou refúgio na escultura desde criança, quando 

modelava com argila em Tardenois. 

Na falta da dança dos primórdios entre a mãe e o bebê, a valsa de dois 

corpos que são um, Camille a reviveu com Debussy, mas se assustou com essa 

entrega que precisava fazer para poder reencontrar em si o desejo e o seu sentido 

de viver. Preferiu a recusa de Rodin a entregar-se a uma nova valsa com Debussy, 

porque o seu pictograma de rejeição marcava um espaço na sua subjetividade e era 

com ódio, com a rivalidade e a competição que sabia viver. Pôde sobreviver, mas 

frente a um desamparo e a uma solidão impensável. Fugiu de Debussy que 

mostrava um relacionamento mais leve, com muitas afinidades, mas precisava 

continuar fixada na rejeição, parte constituinte de sua subjetividade e optou voltar 

para Rodin, um território mental mais conhecido. 

Creio que os sentimentos vividos por Camille de vazio e de indiferença, 

tenham provocado nela defesas contra a entrega e isto a fez eternamente 

suplicante, implorante, como as suas esculturas de olhares vagos, boca entreaberta, 

dando a expressão de sôfrega e olhos febris, de posições inclinadas quase que se 

tombando, em direção oblíqua que se tornou um estilo marcante de suas obras. Não 

se podia dizer tudo, mas podia esculpir muitos afetos, pedras se tornavam 

expressão.  

Suas obras parecem retratar o peso que foi para ela a rejeitadora presença de 

sua mãe. Parecia presa a essa mãe desvitalizada e por isso não conseguia se 

recuperar, nem perseverar na busca de seus ideais. 

 

 

 4. PEDAÇOS DA VERDADE: DO AUTOR, DA OBRA AO CONTEMPLADOR 
(Contribuições da Psicanálise Aplicada) 

Ao olhar a obra artística, seja ela, pintura, escultura, teatro, música, literatura, 

brota-me a necessidade de dizer alguma coisa, para este tempo de conclusão, 

assim como, talvez seja vital para estes artistas comunicarem o que sentem da vida. 

Cada artista constrói uma linguagem própria, um mundo verdadeiramente singular. 

Para que esta construção? A arte parece estar composta de pedaços de verdade 
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que cada um interpreta como a obra o convoca. E estes pedaços de verdade são o 

que de fato a vida é.  

 Frayze-Pereira escreve: “cada parte, cada obra, é emblemática de uma 

totalidade que a transcende e incorpora. É talvez por isso que ela pode sempre 

surpreender.”242 Porque ela responde a diversas angulações e olhares e a 

singularidade da obra comunica-se com quem a contempla. 

Esta transcendência e incorporação que a arte nos suscita é o que para mim 

é mais poderoso que o próprio conceito de obra. Como se o conceito nunca pudesse 

conter o que a obra de arte é, ela sempre transcenderá a linguagem, embora sempre 

estaremos tangenciando os limites do conceito para que se possa comunicar com 

palavras, mas que certamente a obra tocou, transcendeu muito antes que 

pudéssemos falar ou articular conceitos. 

A imagem da obra é mais poderosa que o conceito. Será no interior da 

imagem, que se tira o guia para pensar e, assim, posso dizer que é uma forma de 

existir no mundo. Quero pensar a obra não pela autoridade do conceito, a respeito 

da obra de arte, mas pelo que a recepção dela causa em mim. Com essa afetação 

que a obra me conduz é que busquei as ligações, algo próximo da fenomenologia da 

percepção. 

Deixo a obra incitar-me pelo que ela tem de mais comunicativo, fico atraída 

por seu campo de força e isto me dá infinitas possibilidades de escolhas e aqui corro 

o risco de me perder. Portanto, é necessário dominar essa força que me convoca e, 

a partir desta descoberta que o domínio me produz, posso descobrir leis. Sinto a 

necessidade de colocar palavras ao que experimento frente a uma obra e, a partir 

daí, a “complicação” começa. 

Ambos os lados, obra e palavra têm suas imensas pluralidades e atuam em 

organizações de campos precisos. Ambas contêm as suas complicações. Permitir a 

afetação da obra sobre minha percepção é permitir que a complicação esteja dentro 

de mim e pôr em palavras – explicar – é desenvolver o que cada aspecto da obra me 

afeta. Cada obra tem uma verdade, ela está lá, descobre-se com a experiência 

                                                 
242 João Augusto PEREIRA – FRAYZE, Olho D’Água: arte e loucura em exposição,  p.134; 
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sensível. Mas a imagem pode suscitar erros, então, busca-se uma intelecção bem 

controlada.  

A obra deve ser descoberta pelos sentidos, e é nesta briga pela significação 

que me dispus a interrogar o que a obra diz de si, de seu meio e de seu tempo. 

Avançando neste campo de forças que a obra nos leva chega-se as espessuras da 

significação, à idéia de sentido, de significação transbordante, da compreensão da 

obra para mim – indo ao sentido e ao significado. Entretanto, ir ao sentido imanente 

da obra é captar a experiência vivida, para tanto preciso de conceitos. 

Luz, sombra, reflexos, cor, etc. compõem o visível. Merleau-Ponty, 1964, diz:   

“ o olho é aquilo que foi comovido por um certo impacto do mundo e que o restitui ao 

visível pelos traços da mão [...].”243

Interrogando o que se vê, percebe-se que é a existência que está se 

exprimindo e se imprimindo – seja na tela, na escultura, na música, enfim na obra 

artística. 

Merleau-Ponty escreve que a operação pictórica resulta uma impressão do 

mundo através da expressão do artista, operação que, na verdade, é um trabalho de 

reflexão: 

 “Isto a que se chama inspiração deveria ser tomado ao pé da 
letra: há deveras inspiração e expiração do Ser, respiração no 
Ser, ação e paixão tão pouco discerníveis, que já não se sabe 
mais quem vê e quem é visto, quem pinta e quem é pintado. 
Diz-se que um homem nasceu no momento em que aquilo que, 
no fundo do corpo materno não passava de um visível virtual, 
torna-se ao mesmo tempo visível para nós e para si.”244

 
A criação será a resultante de um precipitado de diversos fatores que 

concorrem para dar a expressão final. E, mais uma vez, seguindo a trilha de André 

Green, vou me ater aos planos que concorrem numa obra e como são dados estes 

planos para conhecê-la. Vou aos quatro planos propostos por ele: 

                                                 
243Maurice MERLEAU-PONTY,  L’oeil et l’espirit,  pp. 26-31. 
244Ibid.,  p.31-32. 
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Num primeiro plano, a obra deve ser posta em relação a obras anteriores e 

posteriores aos artistas (isto dá a definição do processo histórico da produção de 

determinado artista). Cabe aqui o dossiê feito pelos historiadores de arte, que se 

trata de uma pesquisa escrupulosa sobre as atribuições, a datação de obras e os 

marcos característicos de cada época distinta, embora essa temporalidade da obra 

não seja linear. 

 No segundo plano, a obra de arte deve ser posta em relação com as obras 

dos pares do artista. Todo artista define sua originalidade em relação a seus pares e 

a seus antepassados. Distinguir as relações contemporâneas que estão separadas 

pelo tempo e pelo afastamento geográfico. 

  No terceiro plano está presente a idéia de que o fermento da arte se nutre de 

seu tempo, do meio ambiente exterior do mundo em que vive o artista, de sua 

reflexão sobre sua época e sobre sua área geográfica de origem. Ele também se 

nutre das idéias que circulam em seu entourage, enfim, de tudo o que pode ajudar a 

situar ao mesmo tempo sua pessoa e sua produção num “meio” que é como o ar que 

ele respira. 

O quarto plano, de sentido centrípeto, tende para intensidades. Remete a 

estruturas subjetivas do artista, que, afinal de contas, têm o poder mais decisivo 

sobre as fontes de sua criação, se não for sobre a sua própria realização. Este plano 

é complexo, abre-se para inúmeras interpretações e, talvez, o mais seguro possa ser 

pelo lado do que a obra suscita no expectador e, a partir desta comoção interior do 

contemplador, possa-se fazer teorizações flutuantes a respeito da estrutura subjetiva 

do artista. 

Uma observação importante de André Green a este respeito é que  

nunca os acontecimentos e situações bastam para explicar as 
estruturas subjetivas, que são produtos da transformação destes 
dados mais ou menos objetiváveis pela forma e pelo alcance que 
lhes atribuem os determinantes do sujeito, como os concebe o 
pensamento psicanalítico: estou aludindo aqui aos elementos 
fundamentais retirados pela teoria freudiana da vida pulsional até a 
organização do Complexo de Édipo, passando tempo fundamental 
da fantasia. O essencial é compreender que as estruturas subjetivas 
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são produtos de transformação das relações entre o exterior e o 
interior.245

 
Refletindo a respeito da ressonância do indivíduo frente à contemplação de 

uma obra de arte, aos desdobramentos da interlocução de ambos – a obra e o 

contemplador – resta a interpretação da obra que se dará por um movimento que 

tenta decifrá-la, como se a obra escondesse algo que precisa ser revelado, ou pode 

ser interpretada uma obra, fazendo uma leitura do que ela fala de seu tempo e para 

o seu tempo. 

Prefiro esta visão de leitura e não decifração. Ler uma obra é ter de dar conta 

das condições históricas em que ela está inserida, é poder ver a obra como uma 

realidade fechada sobre si mesma e finalmente, considerar a relação entre o leitor e 

a obra, uma leitura intersubjetiva – retomar a reflexão do outro – e captar o percurso 

do discurso que a própria obra abriu. 

A obra de arte tem uma intenção e jamais terá fim, tanto as obras como as 

leituras que delas se podem fazer. Entre o contemplador e a obra há um hiato, e é 

deste hiato que vem a percepção, depois surge o outro e, posteriormente, surge a 

linguagem. Estamos diante do corpo sensível que percebe a arte, 

merleaupontianamente falando. 

Frente a estas contribuições de Green acredito ser possível depreender um 

conjunto dos escritos freudianos que abordam fragmentaria e parcialmente as 

questões com a arte, uma possível teoria estética a respeito dela. Freud sempre se 

debruçou incansavelmente com os produtos de uma cultura, e via de regra buscava 

através de casos clínicos, literatura, pintura, escultura, algo que pudesse pinçar para 

teorizar a respeito deste sujeito psíquico. Refletiu inúmeras vezes sobre essas obras 

artísticas. Observa-se seu esforço em Leonardo da Vinci, Dostoiewiski, Moisés, Rei 

Lear, Macbeth, Goethe, Gradiva, Schreber, entre outros. Isto nos fornece indicações, 

que em maior ou menor grau, refletia sobre os processos envolvidos na criação, 

seus produtos (obras de arte), o significado e a função da arte na sociedade, os 

possíveis fundamentos da idéia do belo e dos critérios de valoração artística. 

                                                 
245 André GREEN, Revelações do Inacabado, p. 99. (grifo meu) 
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A psicanálise parece atender a uma estilística própria de pensar a arte, tendo 

elementos suficientes para essa ciência, para configurar uma linha de raciocínio 

sobre as questões ligadas à arte. Pode-se chamar de uma estética interna a própria 

psicanálise, e esta estética a sustenta. Uma possível teoria estética freudiana irá 

considerar os processos psíquicos do artista com muito mais detalhes e 

profundidade que outros críticos de arte, que se atêm aos aspectos formais da obra. 

E se comparado com outras ênfases na estética, elas também não privilegiam certos 

pontos? Então a psicanálise com o seu saber e suas construções metapsicológicas 

mantém seu saber fincado em seus pilares. 

Veja que Freud tinha uma opinião a respeito da estética que se praticava em 

1930, ele dizia: “a ciência da estética investiga as condições nas quais as coisas são 

percebidas como belas, mas não conseguiu explicar a essência e a origem da 

beleza e, como de costume, seus resultados pouco frutíferos se ocultam com a 

expressão de palavras muito sonoras, mas pobres de sentido.”246 Com essa citação 

vê-se o descontentamento de Freud quanto aos caminhos da investigação 

tradicional da estética, achando todo o palavrório da estética pretensioso e estéril, 

não era sustentável sob o ponto de vista da psicanálise. 

No texto “O Sinistro”, de 1919, Freud deixa claro que a psicanálise se orienta 

em outros extratos da vida psíquica, não se restringindo à doutrina do belo, vai 

debruçar-se na compreensão de objetos que despertem sentimentos contrários, 

repulsivos e desagradáveis. Dá-nos a entender que ele enquadra dentro da estética, 

o belo e o estranho, que ambas “são qualidades de nossa sensibilidade”. Que a 

estética pode relegar certos tipos de assuntos que a psicanálise busca colocá-los 

nos seu domínio (aos referidos relegados). 

Um outro aspecto refere-se à contemplação do público frente à obra de arte. 

A obra de arte parece oferecer um prazer preliminar, apenas facilitador do prazer 

proveniente do conteúdo, maior e mais profundo, Freud  (1908) diz: “... o verdadeiro 

gozo da obra poética procede da descarga de tensões ocorrida em nossa alma”.247 

Isso se dá pelo afrouxamento temporário das repressões, ou seja, com a atenção 

desviada e a capacidade de reflexão crítica rebaixada, vem à liberação dos impulsos 

                                                 
246 Sigmund FREUD, Mal Estar na Cultura,,  p.3029. 
247Sigmund FREUD, O poeta e os sonhos diurnos, p.1348.      
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reprimidos. É deste surgimento empático com a obra ou com o personagem que se 

pode constatar a força da obra e, o leitor ou expectador envolve-se na cena, na 

trama. 

Num pequeno escrito de Freud datado de 1905-6 a respeito dos 

“Personagens Psicopáticos no Teatro”, ele especula a questão da identificação entre 

o personagem e a platéia é devido a todo o expectador ser um “sedento por 

experiências” e desejar ser protagonista; o autor, através da identificação com o 

herói, permitirá que ele (o identificado) usufrua emocionalmente vivência com certo 

distanciamento do que acontece no real. É estar envolvido com a obra e ao mesmo 

tempo fora dela, uma “ilusão estética”.  

Freud faz uma sutil consideração entre o poeta e o psicanalista, alegando que 

ambos trabalham com um objeto comum – a vida psíquica. Ora estão aliados, ora 

são rivais. Freud também deixa claro de como os poetas atingem os mesmos 

conhecimentos que os psicanalistas encontram às custas de rigorosas pesquisas 

científicas da psicanálise. Freud em “Delírios e Sonhos na Gradiva, de W. Jensen” 

deixa claro que o poeta tem profundo contato com o próprio inconsciente, mas 

divergem na metodologia: “nosso procedimento consiste na observação consciente 

dos processos psíquicos anormais dos outros, com o objetivo de adivinhar e expor 

as regras a que eles obedecem. O poeta procede de maneira muito diferente; dirige 

a sua atenção ao inconsciente de seu próprio psiquismo, espia as possibilidades de 

desenvolvimento de tais elementos e lhes permite chegar à expressão estética em 

lugar de reprimi-los por meio da crítica consciente. Deste modo, descobre em si 

mesmo o que nós aprendemos em outros, isto é, as leis a quem a atividade do 

inconsciente tem que obedecer. Mas não necessita expor essas leis, nem sequer 

dar-se perfeita conta delas, pois que, por efeito de tolerância de seus pensamentos, 

passam as mesmas a formar parte de sua criação estética.”248

 

 

 

                                                 
248Sigmund FREUD, Delírios e Sonho de Gradiva de Jensen, p.1335. 
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Figura 1 - Camille Claudel – jovem                   Figura 2 – Camille Claudel – 65 anos 

 

 

 

 

  

Figura 3 - Centro Hospitalar Montfavet – Antigo Asilo Montdevergues 
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Figura 4 – “Bismarck”, 1879 
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Figura 5 – “A Velha Helena”, 1882. 
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Figura 6 – “Jovem Romano”, 1884 
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Figura 7 – Estudo para “Os Burgueses de Calais”, 1885 
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Figura 8 – “Cabeça de Escravo”, 1885. 
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Figura 9 – “Jovem com Feixe de Trigo”, 1887 
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Figura 10 – “Sakountala” ou “Abandono” ou “Vertummo y Pomona”, 1888. 
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Figura 11 – “Busto de Auguste Rodin”, 1889. 
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Figura 12 – “A Valsa”, 1895 – 1905 (em diferentes ângulos) 
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Figura 12 – A Valsa, 1895 – 1905 (em outros diferentes ângulos) 
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Figura 13 – “Cloto”, 1893 
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Figura 14 – “Cachorra roendo ossos” ou “Cachorra faminta”, 1893 
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Figura 15 – “A Pequena Castelã”, 1893 – 1895 
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Figura 16 – “Aurora” – 1893 – 1908 
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Figura 17 – “O Deus Voou”, 1894 
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Figura 18 – “Estudo para a Hamadriade”, 1895 
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Figura 19 – “A Onda”,  1897 
(em diferentes ângulos) 
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Figura 20 – “A Idade Madura” – primeira versão, 1894 – 1895 
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Figura 21 – “A Idade Madura” – segunda versão - 1898. 
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Figura 22 – “A Implorante” ou  “A suplicante” – 1899 



 155

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23 – “Sonho Frente à Lareira” – 1899. 
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   Figura 24 – “A Fortuna” – 1900 
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Figura 25 – “A Verdade” – 1900 
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   Figura 26 – “A Flautista” (em diferentes ângulos) – 1904 
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Figura 27 – “Paul Claudel” – 1905 
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Figura 28 – “Perseu e Medusa”, 
1898 

 
 

(Detalhe da figura 28) 
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Figura 29 – “As Confidentes” – 1905 
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   Figura 30 – “O Abandono” – 1905 (em diferentes ângulos) 
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Figura 31 – “Niobe Ferida” – 1906 
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