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Gritos Silenciados: Violência contra a Mulher na Obra de Gianlorenzo Bernini
Jocy Meneses dos Santos Junior1

Resumo
O presente texto busca interpretar as esculturas “Apolo e Dafne” e “O Rapto de Prosérpina”,
executadas pelo artista barroco Gianlorenzo Bernini. Para tanto, no primeiro momento deste
trabalho é realizado um esforço no sentido de situar o artista e as obras no espaço-tempo em
que foram produzidas, a saber a Itália do século XVII. Em seguida, é empregado o método
proposto por Erwin Panofsky (1991) para a investigação dos temas de obras artísticas, com
ênfase na etapa de interpretação iconológica, que permite percebê-las como sintomas do
pensamento e do comportamento em voga no contexto em que foram criadas. Por fim, é
pontuada a necessidade de que a discussão sobre essas obras ocorra para além dos discursos
elogiosos à beleza delas e à maestria do artista que as executou, considerando os modos pelos
quais elas são perpassadas por ideias sexistas a fim de ressignificá-las.
Palavras-chave: Questões de Gênero; Arte e Educação; Gianlorenzo Bernini; Apolo e Dafne;
O Rapto de Prosérpina.
1 Introdução
O objetivo deste texto é interpretar as obras “Apolo e Dafne” e “O Rapto de
Prosérpina”, esculpidas pelo artista Gianlorenzo Bernini (1598-1680), refletindo sobre as
questões de gênero que as atravessam. As obras de arte nesta investigação serão consideradas
tendo em mente que ao mesmo tempo em que aquilo que cerca o artista tende a deixar marcas
em sua produção, a obra de arte tende a extravasar os limites de sua constituição puramente
física e produzir reflexos em seu entorno. Por isso, se faz necessário considerar o escultor e as
esculturas no espaço-tempo em que elas foram concebidas, uma vez que “os objetos artísticos
encontram-se intimamente ligados aos contextos culturais: eles nutrem a cultura, mas também
são nutridos por ela e só adquirem razão de ser nessa relação dialética, só podem ser
apreendidos a partir dela” (COLI, 1995, p. 118).
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Nesta investigação, inicialmente é realizado um esforço no sentido de expor a
dinâmica dentro da qual ocorreu a produção das esculturas em questão, refletindo sobre a
função da arte e do artista na sociedade italiana no século XVII. Aliado ao conhecimento do
pano de fundo geral no qual ocorreu a produção das esculturas aqui estudadas, será
empregado a metodologia proposta por Panofsky (1991) para a condução de pesquisas a
respeito dos temas de obras de arte, a fim de possibilitar a descrição, a análise e a
interpretação das esculturas e, desse modo, desvendar o que cada uma das três esferas de
significado propostas pelo autor permitem vislumbrar. Assim, o mergulho nos objetos de
estudo irá se aprofundar de tal modo a possibilitar conjecturas acerca do que eles revelam
sobre o contexto social em que eles foram produzidos.
É assinalada a necessidade de que o estudo dessas obras supere os tradicionais
discursos que mencionam as suas impressionantes formas ou mistificam e glorificam o
escultor, o classificando como gênio e um dos grandes mestres da história da arte, refletindo
sobre de que modo a representação visual de passagens mitológicas que relatam atos de
violência praticados por homens contra mulheres ecoam as ideias a respeito das diferenças de
gênero que prevaleciam no imaginário cultural daquele tempo e lugar. Desse modo, Wolfthal
(1999) contribui para a investigação de obras como essas ao demonstrar que o resgate de
temas da Antiguidade no contexto em que Bernini estava inserido é influenciado pela
percepção assimétrica de gênero, cujos reflexos ainda são notórios na contemporaneidade. As
considerações propostas por este trabalho são inspiradas pelo seguinte pensamento de
Wolfthal (1999, p. 25, tradução nossa): “as imagens têm poder; elas não simplesmente
refletem a realidade, mas podem influenciar as atitudes e, assim, afetar os eventos reais”. Uma
vez que a obra de Bernini, como bem adjetiva Clark (1980, p. 202), é “eterna”, é salutar
considerar meios de ressignificar essas esculturas a fim de que se tornem recursos visuais a
serem explorados a fim de fazer refletir sobre — e repudiar — a violência de gênero, que
infelizmente ainda persiste e vitimiza muitas mulheres quatro séculos após a produção delas.
2 O Papel da Arte e do Artista
A arte produzida na Itália do século XVII constitui o cerne do movimento denominado
“Barroco”, alcunha imposta por seus críticos, em tom depreciativo. Janson (2001, p. 715)
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aponta sobre esse termo que “seu significado original — ‘irregular, contorcido, grotesco’ —
está largamente ultrapassado”. Algumas das características marcantes da arte barroca que
estão diretamente ligadas a essa designação são o seu caráter popular, dinâmico, teatral,
orgânico, emotivo e expressivo (CLARK, 1980; FARTHING, 2011; GOMBRICH, 2013).
Hauser (1992, p. 162, tradução nossa) afirma que
A perspectiva artística do Barroco é, em uma palavra, cinematográfica; os incidentes
representados parecem ter sido ouvidos e espiados secretamente; todas as indicações
que possam trair a consideração do observador são apagadas, tudo é apresentado em
aparente concordância com o puro acaso.
Conforme resumem Zelanski e Fischer (1999, p. 444, tradução nossa), no Barroco “a
arte tornou-se mais realista e emocional, falando diretamente aos espectadores com formas
sensuais e exuberantes”. Stokstad e Cothren (2014, p. 714, tradução nossa) aquiescem: “a arte
barroca evoca deliberadamente respostas emocionais intensas dos espectadores”. Segundo os
autores, “os espectadores participavam das obras de arte como plateias em um teatro —
vicariamente, mas completamente —, enquanto elas os atraíam visual e emocionalmente para
suas órbitas”. Desse modo, em contraste com a dinâmica entre obra e audiência explorada no
Renascimento, que o precedeu, no Barroco “o papel dos espectadores [...] mudou”:
Os pintores e patronos da Renascença italiana tinham ficado fascinados com as
possibilidades visuais da perspectiva e valorizavam o idealismo da forma e do assunto,
que mantinha os espectadores à distância, refletindo intelectualmente sobre o que eles
estavam vendo. Os mestres do século XVII, por outro lado, procuraram envolver os
espectadores como participantes da obra de arte e, muitas vezes, buscaram incorporar
ou ativar o mundo além da moldura na natureza e no próprio significado da obra
(STOKSTAD; COTHREN, 2014, p. 714, tradução nossa).
Esse caráter expressivo e quase voyeurístico, que apela fortemente aos sentidos e
instiga no observador o afetamento, graças à proposição de um novo modo de interagir com a
arte, representou uma imensa ruptura com o pensar e o fazer tradicionais. Ao considerar que
muitas das obras barrocas foram patrocinadas pela Igreja Católica ou por seus membros, é
notória a divergência entre as estratégias representacionais empregadas na arte de cunho
religioso anteriormente produzida e aquelas adotadas pelos artistas do Barroco. Nesse
contexto, ao Barroco foi permitido “seguir um curso mais liberal e mais sensual” que o dos
movimentos precedentes, culminando na “produção de arte [...] opulenta, exuberante e
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extravagante” (HAUSER, 1992, p. 171, tradução nossa) patrocinada pelo alto clero. Isso foi
viabilizado por importantes transformações na relação entre a Igreja e os seus membros.
Segundo Hauser (1992, p. 171, tradução nossa), na Contrarreforma a Igreja Católica
torna-se cada vez mais tolerante com os fiéis, embora continue perseguindo os
“hereges” tão impiedosamente quanto antes. Mas para aqueles sob seu domínio ela
concede toda a liberdade possível; não só tolera, mas promove o interesse pelos
assuntos do mundo e sanciona o prazer nos interesses e alegrias da vida secular.
Segundo Janson (2001, p. 726), “por volta de 1600, Roma tornou-se a fonte principal
do Barroco”. Nesse período, a cidade, sede da Igreja Católica, passava por uma série de
transformações, não somente de ordem estética, mas também sociocultural. Clark (1980, p.
204-205) relata que “por volta de 1620, as ricas famílias romanas, que eram, de fato, as
famílias de vários papas sucessivos, começaram a competir entre si como patronos e
colecionadores”. Janson (2001, p. 716) assevera que “os príncipes da Igreja que deram apoio
ao crescimento da arte barroca foram conhecidos mais pelo esplendor mundano do que pelo
fervor religioso”. Clark (1980, p. 212) expõe que “os palácios colossais que as famílias dos
papas ergueram eram simplesmente expressão da vaidade e ambição pessoais. Farnese,
Borghese, Barberini, Ludovisi [...] passaram seus breves anos de poder competindo para ver
quem construiria os maiores e mais ornamentados salões”. Schama (2010, p. 92) resume:
“Eles se vangloriavam por Cristo. E precisavam de um brilhante celeiro de artistas para ajudálos a se vangloriar”.
No centro dessa guerra de vaidades estava o Cardeal Scipione Borghese, “sobrinho
favorito do Papa Paulo V” (FORTENBERRY; MORRILL, 2015, p. 118, tradução nossa). Ele
foi o patrono de um jovem artista cujo talento promissor era disputado pelos poderosos e
ambiciosos mecenas da época: Gianlorenzo Bernini. Segundo Schama (2010, p. 94), “Bernini
retribuiu esse voto de confiança com uma série de estonteantes obras-primas”. A aspiração do
Cardeal Borghese era, em função de “uma das constantes discussões em moda nos círculos
cultos”, exibir na Villa Borghese uma coleção que contivesse obras antigas e modernas, de
modo a equipá-la para “funcionar como um teatro para o debate” sobre a arte de ambos os
períodos, “com Scipione na função de árbitro e presidente” (SCHAMA, 2010, p. 94).
Patrocinando Bernini, “Scipione conseguira exatamente o que queria: uma série de
extraordinárias obras-primas modernas que, embora aludissem a peças de sua coleção de
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antiguidades, superava-as com brilhantismo” (SCHAMA, 2010, p. 96). Dentre os trabalhos do
artista na coleção do Cardeal, exposta no palácio que hoje sedia a Galleria Borghese,
destacam-se o que Schama (2010, p. 98) classifica como “as duas grandes obras de inspiração
mitológica que fizeram a fama de Bernini” — “Apolo e Dafne” e “O Rapto de Prosérpina”
—, sobre as quais nos debruçaremos neste texto.
3 “Apolo e Dafne” e “O Rapto de Prosérpina”
Considerado “o maior arquiteto-escultor do século” (JANSON, 2001, p. 724) e “o
maior técnico em entalhe em mármore que já existiu” (CLARK, 1980, p. 202), Bernini é
reconhecido pela execução em suas esculturas de representações de corpos extremamente
realistas em gestos que demonstram alta carga emocional. Nas palavras de Schama (2010, p.
98), “sua consciência do movimento contínuo — e da linguagem corporal, já que era autor e
apresentador de peças teatrais — permitiu-lhe criar drama na pedra como ninguém”. Um dos
mais talentosos e celebrados artistas da história, Bernini congela o tempo e captura um
instante de movimento em suas estonteantes esculturas, nas quais o altíssimo grau de detalhe
alcançado por ele tem o poder de impressionar qualquer audiência. Suas obras
inquestionavelmente são algumas das mais fascinantes de que se tem notícia. Seja
representando o ardor extático de Santa Teresa ou o esforço sobre-humano de Davi, dentre os
tantos outros motivos por ele explorados, o escultor é um dos poucos capazes de intrigar e
despertar tamanha admiração no público. O conjunto de sua obra está indubitavelmente
situado dentre as grandes realizações da humanidade. No entanto, esse não é o foco da
investigação aqui proposta. Ao analisar os discursos formados dentro e fora do campo
acadêmico de Artes Visuais sobre Bernini, é perceptível que o talento do mestre e a beleza de
suas obras tendem a obliterar aquilo que as duas esculturas de sua autoria sobre as quais esse
texto pretende se debruçar — “Apolo e Dafne” (figura 1) e “O Rapto de Prosérpina” (figura
2) — representam, e é precisamente das escolhas temáticas e composicionais realizadas pelo
artista, cujo caráter violento é evidente porém comumente negligenciado, que este texto
pretende se ocupar.
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Figura 1. “Apolo e Dafne” (1622-1624), Bernini. Escultura em mármore, 243 cm.
Fonte: Elaboração própria a partir de imagens disponíveis no site commons.wikimedia.org

!
Figura 2. “O Rapto de Prosérpina” (1621-1622), Bernini. Escultura em mármore, 225 cm.
Fonte: Elaboração própria a partir de imagens disponíveis no site commons.wikimedia.org

A fim de interpretar essas esculturas, recorreremos ao método proposto por Panofsky
(1991), que delimita três níveis de investigação sobre o tema de uma obra de arte, sendo eles:
(i) a descrição pré-iconográfica; (ii) a análise iconográfica; (iii) a interpretação iconológica.
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Para satisfazer a descrição das obras a nível pré-iconográfico, se faz necessário buscar
seus significados fatual e expressional, que “constituem a classe dos significados primários ou
naturais” (PANOFSKY, 1991, p. 48). A título de significado fatual, que “é apreendido pela
simples identificação de certas formas visíveis com certos objetos [...] [conhecidos] por
experiência prática e pela identificação da mudança de suas relações com certas ações ou
fatos”, basta identificar que, enquanto em “Apolo e Dafne” existem uma figura feminina com
partes do corpo que se assemelham a galhos e uma figura masculina que a toca na altura de
sua cintura, em “O Rapto de Prosérpina” é possível distinguir uma figura feminina tentando
se desvencilhar dos braços de uma figura masculina que a carrega, além de um cão de três
cabeças aos pés deles. Para determinar o significado expressional, é necessária “uma certa
sensibilidade”, uma vez que ele depende de “nuanças psicológicas” que conferem ao que é
observado um “significado ulterior”, apreendido por “empatia”, que “é ainda parte [...] [da]
experiência prática, isto é, [...] [da] familiaridade cotidiana com objetos e fatos”. Assim,
convém perceber que em ambas as obras as expressões faciais aterrorizadas (figura 3) —
lágrimas rolam pela face de Prosérpina — e as posturas corporais das mulheres demonstram
resistência frente aos avanços dos homens, enquanto eles as agarram à força (figura 4).

!
Figura 3. Expressões faciais de Dafne e Prosérpina nas esculturas de Bernini.
Fonte: Elaboração própria a partir de imagens disponíveis no site commons.wikimedia.org
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Figura 4. Os toques indesejados de Apolo e Plutão nas esculturas de Bernini.
Fonte: Elaboração própria a partir de imagens disponíveis no site commons.wikimedia.org

Para avançar ao segundo grau da investigação, que consiste na análise iconográfica
das obras, por meio da qual se pretende apreender o significado “secundário ou convencional”
(PANOFSKY, 1991, p. 49) delas, embasado em um necessário “conhecimento de fontes
literárias” (PANOFSKY, 1991, p. 65), recorrer a um dicionário de temas artísticos permitiu
desvendar tanto a procedência quanto as implicações da temática explorada pelo artista na
composição visual das ações representadas nas esculturas em questão.
Sobre “Apolo e Dafne”, Hall (1974, p. 28-29, tradução nossa) descreve da seguinte
maneira a história recortada da mitologia grega invocada pelo artista, evidenciando seu uso
recorrente como tema em obras de arte:
A ninfa Dafne, a filha do rio-deus Peneus, foi o primeiro e mais célebre dos amores de
Apolo, e foi popular entre os artistas em todas as épocas. Segundo Ovídio, o Cupido,
mau humorado, foi o culpado [pela paixão do deus]. Ele atingiu Apolo com uma flecha
dourada, do tipo que inflama o amor [e] Dafne com uma de chumbo, que afugenta o
amor. O deus perseguiu a garota relutante e, quando não teve mais forças para fugir,
ela orou ao pai para salvá-la. Então, ramos brotaram de seus braços, raízes cresceram a
partir de seus pés, e ela foi transformada em um loureiro. [...] O tema simboliza a
vitória da castidade sobre o amor.
A respeito de “O Rapto de Prosérpina”, Hall (1974, p. 259-260, tradução nossa)
apresenta sinteticamente o mito grego ao qual se reportam os escritos de Ovídio, que serviram
de inspiração para o trabalho de Bernini:
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Prosérpina, filha da deusa dos grãos Ceres, estava colhendo flores em um prado com
suas companheiras quando foi observada por Plutão, o rei do submundo. Inflamado
repentinamente por amor — de acordo com Ovídio, ele acabara de ser atingido por
uma das flechas do Cupido —, Plutão a arrastou para longe em sua carruagem. Ele fez
um grande abismo se abrir diante deles na terra e Prosérpina foi levada para o seu
reino subterrâneo.
O conhecimento sobre esses mitos contextualiza os atos que se desenrolam nas obras.
Dafne resiste às investidas de Apolo, enquanto Prosérpina, às de Plutão, quando ambos os
deuses são alvos do Cupido e tomados por uma espécie de “amor” avassalador, desmedido e
desenfreado. “Amor” entre aspas porque esse ardor experimentado pelos deuses, glorificado
pelos mitos e representado pelo artista não era um sentimento nobre tal como se pressupõe
que aquilo que se designa por esse nome seja. O que as flechadas disparadas pelo Cupido
despertaram nos deuses foram sentimentos irracionais que desencadearam comportamentos
abusivos, frente aos quais as entidades femininas foram percebidas por eles como “presas” a
serem obtidas a qualquer custo, ainda que para isso fosse necessário perseguí-las e tomá-las à
força (enredo bastante semelhante ao dos tantos casos que ainda hoje se insiste em classificar
como “crimes passionais”).
No último nível do estudo sobre o tema dessas obras, a interpretação iconológica,
existe a pretensão de perceber o significado “intrínseco ou conteúdo” (PANOFSKY, 1991, p.
49) delas, determinando os “princípios subjacentes que revelam a atitude básica de uma
nação, de um período, classe social, crença religiosa ou filosófica — qualificados por uma
personalidade e condensados numa obra” (PANOFSKY, 1991, p. 52). Esse nível de
investigação busca compreender “a obra de arte como sintoma de algo mais” (PANOFSKY,
1991, p. 53). Nesse estágio, então, é possível perscrutar essas obras a fim de construir sobre
elas um juízo que as considere como produções humanas inseridas em um complexo
emaranhado de conceitos que, apesar de aparentemente alheios a elas, as perpassam e
contribuem para vislumbrar a elucidação delas.
Algumas das pistas tradicionalmente exploradas pelos textos que tratam dessas
esculturas podem ajudar a explicar as escolhas temáticas e composicionais de Bernini: a
pretensão de seu patrono, Scipione Borghese, de comissionar a produção de obras ancoradas
na Antiguidade; o interesse do artista pela expressividade corporal; ou a paixão dos artistas do
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Barroco pela exploração dramática de um átimo de movimento em suas composições. No
entanto, tomadas isoladamente, essas pistas não fornecem todos os dados necessários para
compreender o processo de escolha dos temas representados, nem a forma específica como o
artista concebeu a ideia que norteou a talhadura do mármore. Outros temas recortados da
mitologia greco-romana, repleta de aventuras que também povoavam a mente dos artistas
daquela época, seriam capazes de preencher esses requisitos sem que fosse necessário
representar mulheres aterrorizadas tentando fugir das investidas de homens que tentam as
“ter” a todo custo. Desse modo, se torna imperativo recorrer a uma leitura que considere essas
obras como frutos do sistema de crenças e das dinâmicas sociais vigentes no espaço-tempo
em que o artista que as produziu estava inserido e que influenciaram seu pensamento e seu
trabalho de modo tanto direto quanto indireto.
O conceito de “rapto ‘heroico’” desenvolvido por Brownmiller (1993) e aplicado por
Wolfthal (1999) no estudo de imagens contribui para a investigação dessas esculturas e para a
exposição das ideias que as atravessam. A autora apresenta, com base tanto nos registros
textuais dos mitos greco-romanos que relatam as violências praticadas contra mulheres por
deuses ou heróis quanto em obras de arte e documentos oriundos da Europa dos séculos XV a
XVII, evidências de que o interesse dos artistas e patronos por temas como os explorados por
Bernini em “Apolo e Dafne” e “O Rapto de Prosérpina” revela também um aspecto cultural
daquela sociedade: uma visão deturpada sobre a relação entre os gêneros. Segundo a autora,
“imagens de raptos ‘heroicos’ testemunham uma concepção de sedução baseada nas
diferenças de gênero. Enquanto essas obras concebiam iniciativa, ousadia e coragem como as
qualidades masculinas ideais, a ‘atratividade irresistível, digna de agressão’ era apresentada
como o ideal feminino” (WOLFTHAL, 1999, p. 17, tradução nossa). Há vestígios dessa visão
sexista e persistente, que reduz as mulheres a seres passivos, sujeitos às ações dos homens2,
em muitas obras que a história da arte tradicional apregoa que a humanidade deve ter na mais

2

John Berger, em seu clássico estudo sobre os nudes da pintura a óleo europėia, afirma que “de acordo com o
uso e as convenções, que estão sendo finalmente questionados, mas de modo algum foram superados, a presença
social de uma mulher é diferente em espécie à de um homem. A presença de um homem depende da promessa de
poder que ele incorpora. [...] Em contraste, a presença de uma mulher expressa sua própria atitude em relação a
si mesma e define o que pode e o que não pode ser feito com ela. [...] Pode-se simplificar isso dizendo: homens
agem e mulheres aparentam” (BERGER, 1990, p. 47-49, tradução nossa, grifo do autor).
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alta estima. É importante considerar quem eram os executores3 e os patronos4 desses trabalhos
artísticos:
Por via de regra essas imagens foram feitas para homens. Os homens não eram apenas
os patronos dessas imagens, elas eram concebidas com o espectador masculino em
mente. Urbano VIII, por exemplo, compôs uma inscrição 5 para Apolo e Dafne, de
Bernini [...] dirigida ao público masculino (WOLFTHAL, 1999, p. 24, tradução
nossa).
Wolfthal (1999, p. 26, tradução nossa), a partir da análise de fontes históricas do
tempo e lugar em que as esculturas aqui estudadas foram produzidas, demonstra a existência
de uma mentalidade segundo a qual os homens acreditavam que podiam “conquistar”
mulheres à força: “na Roma do século XVII, [...] as transcrições judiciais de um caso de
abuso sexual revelam que os homens ainda agiam com base no princípio de que teriam o que
queriam ‘pela força ou pelo amor’”. Fica evidente a existência de uma sintonia entre essas
obras e a cultura do tempo e lugar em que ocorreu a produção delas. A autora não minimiza
nem subestima o papel da arte nesse cenário e afirma que as “imagens de raptos ‘heroicos’
serviam para reforçar tais atitudes”. Uma consideração dela sobre o modo como ocorre a
representação da ação nessas esculturas é bastante esclarecedora: geralmente as obras que
representam “raptos ‘heroicos’” exibem “a mulher correndo freneticamente para longe de seu
perseguidor” (WOLFTHAL, 1999, p. 12, tradução nossa). A partir dessa constatação,
Wolfthal (1999, p. 12-13, tradução nossa). questiona:
Qual era o significado desse motivo? Certamente, em um nível, ele indica o desejo da
mulher pela castidade, já que ela foge de um homem que a persegue por razões
sexuais. [...] Mas ele também reforça a ideia de que relações sexuais são como uma
espécie de caça. Essa metáfora remonta à Grécia Antiga. [...] A caça era uma das
atividades favoritas dos heróis gregos. [...] As mulheres, vítimas usuais do rapto
3

Wolfthal (1999, p. 25, tradução nossa) destaca que “é impressionante que nenhuma artista, até onde sei, tenha
produzido uma imagem de rapto ‘heroico’ durante os períodos Renascentista e Barroco”.
4 Apesar

de terem sido criadas para serem apreciadas por membros bem posicionados na estrutura hierárquica da
Igreja Católica, que a seus sacerdotes impunha o celibato, é inegável as esculturas aqui estudadas apelavam
eroticamente a essa audiência masculina. Schama (2010, p. 101), em seus comentários sobre “Apolo e Dafne”,
relata: “Os contemporâneos reagiram à eletricidade sensual [da escultura]. Um cardeal francês declarou que, por
excelente que fosse essa obra, nunca a teria em sua casa, pois um nu tão belo certamente excitaria quem o visse.
Consta que Bernini exultou ao saber disso!”.
5

A inscrição original, em latim, é “Quisquis amans sequitur fugitivae gaudia / Formae fronde manus implet,
baccas seu carpit amaras”. Uma tradução possível: “O apaixonado que persegue a beleza fugidia / Colhe frutos
amargos e volta de mãos vazias” (SCHAMA, 2010, p. 101).
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“heroico”, estavam associadas ao aspecto “selvagem” da natureza, e isso pode ter
contribuído para a visão grega das relações sexuais como uma espécie de caça. Os
gregos valorizavam a velocidade como uma virtude masculina nos combates, esportes
e atividades amorosas. A representação de um deus ou herói correndo atrás de uma
mulher ou jovem tornou-se uma metáfora para o desejo sexual.
Para explicar as expressões de terror das mulheres representadas nas esculturas de
Bernini, a autora menciona a influência do livro “Metamorfoses”, escrito pelo poeta Ovídio,
no imaginário cultural do qual o artista partilhava: “Como as Metamorfoses de Ovídio foram
extremamente influentes nos círculos humanistas, não é de surpreender que eles tenham
aceitado a ideia dele de que o medo das mulheres é sexualmente estimulante” (WOLFTHAL,
1999, p. 21, tradução nossa). A correlação imposta por Ovídio entre a impotência e o medo
femininos e a agência e a excitação masculinos fica bastante clara ao analisar a forma como o
seu discurso relata os abundantes casos de violência de gênero da mitologia greco-romana.
Em “Metamorfoses”, “Ovídio compara o estado de espírito de Apolo com o de ‘um galgo
[que] viu uma lebre em uma planície aberta e caçou sua presa com agilidade’ [...]. Ele escreve
que ‘praticamente em um só ato Plutão viu, amou e levou [Prosérpina] embora; tão
precipitado foi o seu amor” (WOLFTHAL, 1999, p. 13, tradução nossa). É importante notar o
modo como Ovídio descreve a percepção de Apolo acerca de Dafne, que a vê como uma
“lebre”, uma “presa”, e a agilidade de Plutão ao arrebatar Prosérpina, sem que houvesse
tempo algum para que ela pudesse se manifestar sobre as intenções dele. Nesse contexto, só
resta como recurso a essas personagens protestar contra os avanços dos deuses e tentar
escapar deles, angustiadas.
Outras passagens em Ovídio reforçam essa falta de equilíbrio entre os gêneros. O
poeta “descreve como Apolo tenta seduzir Dafne enquanto a persegue”, porém, “quando ela
permanece irredutível, Apolo recorre à violência” (WOLFTHAL, 1999, p. 26, tradução
nossa). Ele afirma inclusive que “a beleza de Dafne foi ‘realçada pela sua
fuga’” (WOLFTHAL, 1999, p. 21, tradução nossa). O poeta “emprega as palavras ‘ter’,
‘possuir’ e 'dominar' para caracterizar a gana de Apolo por Dafne. Essas palavras deixam
claro que o deus desejava reclamar poder sobre a ninfa” (WOLFTHAL, 1999, p. 23, tradução
nossa). Em relação ao rapto de Prosérpina por Plutão, a autora percebe nos escritos de Ovídio
que “a narrativa deixa claro que Plutão forçou Prosérpina. Ela é descrita como uma ‘garota
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aterrorizada [que] lamuriosamente chamava por suas mães e companheiras’; o vestido dela
está ‘rasgado’, e ela sente ‘pesar’ e ‘medo’” (WOLFTHAL, 1999, p. 29, tradução nossa).
Wolfthal (1999, p. 26, tradução nossa) explica que obras como as de Bernini e de seus
conterrâneos e contemporâneos “são profundamente influenciadas por ideias clássicas” e, por
isso, é fundamental perceber nos escritos de Ovídio, que influenciaram o artista, a assimetria
na descrição dos papéis atribuídos a cada gênero. A autora destaca enfaticamente que “muitas
dessas ideias são inaceitáveis para nós hoje”, [como por exemplo] que as relações sexuais são
como uma caçada, [...] que quando a sedução falha, a violência pode ser empregada, [e] que a
agressão contra uma parceira relutante aumenta o erotismo”. Nas palavras dela, imagens de
raptos “heroicos” como essas
idealizam os estupradores não como maníacos sexuais depravados, nem mesmo como
homens comuns que se desgarraram, mas como os próprios deuses e heróis da
civilização clássica, cujos atos de violência sexual elas exaltam. Esses atos, e as
atitudes que os fundamentam, são glorificados pelos mais renomados artistas
renascentistas e barrocos e ainda ressoam no discurso de hoje sobre o estupro. Se
simplesmente admirarmos essas obras por sua beleza e seu poder incríveis, enquanto
ignoramos toda a sua gama de significados, então estamos adquirindo apenas uma
compreensão parcial desses importantes monumentos, e estamos permitindo que ideias
erradas sobre o estupro perdurem (WOLFTHAL, 1999, p. 26-27, tradução nossa).
Desse modo, é imperativo que formas de ressignificar essas esculturas e educar o olhar
da audiência, para que esteja apto a perceber de fato o que elas representam, sejam
encontradas. Descortinar o que há de problemático no tema dessas obras — essa visão sexista
e violenta da relação entre homens e mulheres —, no entanto, não é tarefa fácil. A educação
artística ainda hoje é muitas vezes conduzida por historiadores da arte que “geralmente se
concentram no estilo em sua discussão de imagens de raptos ‘heroicos’ e glorificam o artista
como um gênio criativo” (WOLFTHAL, 1999, p. 29, tradução nossa). Além disso, eles
“tradicionalmente não reconhecem a violência inerente a essas imagens” e “às vezes [...] não
fazem nenhuma menção ao tema” (WOLFTHAL, 1999, p. 30, tradução nossa). Essas
estratégias discursivas obviamente jogam mais sombras que luz no estudo dessas obras,
proporcionando uma interpretação parcial, incompleta e insuficiente. A isso contribui que
os historiadores da arte geralmente ignoram o ponto de vista das mulheres que são
retratadas em cenas de raptos “heroicos”. [...] [Por exemplo,] em sua discussão sobre a
escultura de Bernini, Anthony Janson caracteriza as ações de Apolo como “avanços
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amorosos”. Mas é esse o ponto de vista de Dafne? Na verdade, Bernini representa
Dafne assustada; ela clama [por ajuda] e tenta escapar. Janson, como tantos outros
escritores, ignora esse aspecto do trabalho (WOLFTHAL, 1999, p. 33, tradução
nossa).
Assim, os recursos composicionais e temáticos empregados para promover o
silenciamento das mulheres nessas obras6 encontram, de modo inadmissível, ecos na prática
discursiva de muitos daqueles indivíduos responsáveis por mediar os contatos do público com
essas obras, como curadores, escritores e professores. Essa forma de sintetizar o que ocorre
nessas representações precisa ser exposta e combatida7, uma vez que ela serve em certa
medida para normalizar a agressividade masculina contra vítimas femininas. Precisa ser
encontrada e disseminada uma forma de pensar e de escrever sobre essas imagens que não
apague, amenize ou glorifique os conflitos entre homens e mulheres transcorridos nelas. As
obras de arte não são entidades desprovidas de poder e elas repercutem para além das portas
das galerias que as conservam, das páginas dos livros que as exibem e das paredes das salas
de aula em que elas são abordadas. Assim, é imprescindível a procura por formas de tornar
esses processos de mediação conscienciosos, a fim de canalizar seus poderes no melhor
sentido possível — nesse caso, de modo a viabilizar a desconstrução da pervasiva assimetria
de gênero, que ainda hoje contribui para a formação de uma mentalidade machista
responsável pelo cometimento de diversas atrocidades.
4 Considerações Finais
Na contemporaneidade, infelizmente são numerosos e assombrosos os casos de
violência contra a mulher, em suas mais diversas formas. Em meio a esse cenário desolador, é
salutar a busca por estratégias que conscientizem as pessoas, homens e mulheres, para a
existência do problema, suas causas e suas consequências. Alguns dos casos mais chocantes e

6

Schama (2010, p. 98), por exemplo, percebe a inclusão do cão em “O Rapto de Prosérpina” como um recurso
para tornar inaudíveis os apelos da deusa mediante a violência por ela sofrida: “os latidos de Cérbero, o cão de
três cabeças que guarda as portas do mundo subterrâneo de Plutão [...], parece disposto a sufocar com sua voz os
brados da vítima”.
7

Cabe mencionar que um dos historiadores da arte criticados por Wolfthal (1999) é Erwin Panofsky — cujo
método foi empregado na presente investigação —, uma vez que em sua interpretação da obra “O Rapto de
Europa” (1560- 1562), de Ticiano, ele escreve de modo apologético sobre o evento representado na tela. Ver
Panofsky (1969).
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comoventes de que se tem notícia seguem uma estrutura bastante semelhante: as mulheres
imploram por ajuda antes, durante ou depois dos atos de violência, mas não são escutadas e
devidamente protegidas, de modo a garantir efetivamente a segurança delas e evitar que
homens cometam contra elas barbáries que deixam graves sequelas de ordem física e
psicológicas, quando não tiram suas vidas de modo cruel e covarde.
Em um contexto onde os altos índices de casos de violência de gênero assustam e em
que garotas são ensinadas desde cedo a gritar “fogo!” ao invés de “socorro!” para que possam
despertar a atenção de transeuntes curiosos — uma vez que um pedido de socorro tende a ser
ignorado —, é de extrema importância que as mulheres em situação de perigo sejam
estimuladas a buscar ajuda e que em todos seja cativada a disposição para proteger aquelas
que necessitam. Desse modo, a “estetização” de imagens de violência contra a mulher,
comum na moda, no entretenimento, na publicidade e na arte, é incabível e não pode ser
aceita passivamente. Tais imagens não podem ser contempladas com olhos anestesiados e,
frente a elas, é sempre necessário sentir desconforto, inquietação e empatia com a vítima.
Pedidos de socorro como os que Dafne e Prosérpina fazem nas esculturas de
Gianlorenzo Bernini não deveriam passar despercebidos. No entanto, a prática comum em
galerias, livros e salas de aula de expor essas obras sem abordar em profundidade o que nelas
é representado não colabora para que ocorra essa transformação de mentalidade. Tratar sobre
obras como “Apolo e Dafne” e “O Rapto de Prosérpina”, produzidas em um passado
permeado por concepções de gênero sabidamente assimétricas — no qual os homens
acreditavam poder “ter” mulheres “pela força ou pelo amor” e as percebiam e tratavam como
posses — sem mencionar como esse aspecto cultural influenciou as ideias e o fazer dos
artistas que as criaram significa deixar de lado deliberadamente parte importante de sua
essência.
A discussão sobre essas esculturas de Bernini pode ser ampliada para a produção de
muitos dos “mestres” consagrados pelo cânone da história da arte, que tomaram os mitos que
abordam a violência praticada por homens contra mulheres como fonte de inspiração. É
imprescindível contextualizar essas obras de arte como frutos da ação de artistas influenciados
pela cultura machista em que estavam inseridos e destacar que nos dias de hoje essa
mentalidade é inescusável. Para além disso, a abordagem a imagens de fora do campo das
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artes visuais que representam atos de violência contra a mulher também precisa ser repensada
e não pode mais legitimar que os pedidos de socorro nelas feitos sejam ignorados. Desse
modo, é fundamental que sejam encontradas maneiras de tratar sobre imagens como essas de
modo a sensibilizar os observadores para os gritos, apelos e súplicas das mulheres — sejam
elas representadas ou reais — e alertar para a necessidade de que aquelas em situações reais
de perigo sejam escutadas e protegidas. Isso pode contribuir tanto para fazer ouvir as
mulheres que até então se sentem silenciadas quanto para cativar ouvintes dispostos a ajudar,
a fim de, esperançosamente, construir um mundo em que muitas outras não tenham mais
motivos para gritar por socorro.
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