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VISIBILIDADE EM ANOTAÇÕES E FORMAS BREVES COMO O HAICAI 

TRAÇOS DE ESTILO QUE MARCAM A ESCRITURA DE FLAUBERT   

 

Lúcia Amaral de Oliveira Ribeiro
1
  

 

Resumo: Em reflexões sobre a preparação do romance, em aulas no Collège de France de 

1979, Barthes aborda a passagem da forma breve e anotação, rascunho, fragmento ao 

romance. Ele toma o haicai como forma exemplar de anotação. Entre o haicai e a narrativa há 

um movimento de condensação e expansão. Barthes situa a cena como forma intermediária 

entre os dois movimentos. Tomando por base anotações de Flaubert de sua viagem para o 

Oriente, este trabalho tem por objetivo o estudo de procedimentos e traços de estilo que 

marcam sua escritura. Essas anotações podem ser lidas em ordem aleatória, como a forma 

breve e móvel de um haicai. Inúmeras frases evocam a natureza com verbos no tempo 

presente. Contribui para a característica de visibilidade desses textos, que se constituem como 

fragmentos e cenas, a associação de duas práticas: observar e escrever a partir de impressões 

sensoriais, principalmente visuais.  

 

Palavras-chave: Flaubert; Viagem ao Oriente; Escritura. 

 

 

Flaubert parte para o Oriente com o amigo Maxime Du Camp em 1849. Ainda não 

havia publicado nenhum romance. As anotações do cotidiano da viagem funcionam para ele 

como um exercício que tem duas direções: escrever; e desenvolver a sensibilidade dos 

sentidos, especialmente do olhar. A educação do olhar abrange a atividade de observar e 

sentir detalhes. Assim, experiências da ordem do sensível funcionam como estímulo para a 

prática de escrever. O movimento no espaço, frequentemente em contato muito próximo com 

a natureza, o contato com outros povos e outras culturas constituem temas para formas 

descritivas livres da estrutura de um enredo ou trama
2
. As anotações de Flaubert refletem sua  
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sensibilidade na escolha de um momento ou situação e se caracterizam por atributos de 

natureza plástica que convocam a imaginação visual do leitor. Evidentemente, a figuração de 

artes plásticas como desenho, pintura e escultura difere dos processos que movimentam o 

sistema de signos da língua. O visual da literatura, para além da materialidade da página (ou 

do suporte), é sempre virtual, sugestão, imaginação. As reflexões deste artigo abrangem a 

imagem literária em sua relação com o que evoca de natureza visual. Pensando no processo de 

verbalização associado à visão de um quadro e no processo de visualização durante a leitura 

de um texto, Vouilloux propõe que tanto o texto quanto a imagem plástica acionam as ordens 

verbal e visual, uma implicada na outra. Texto e imagem plástica mobilizam o agenciamento 

de enunciados e visibilidades de maneira recíproca. (VOUILLOUX, 2011, p. 27). As 

anotações de Flaubert em seus cadernos são impregnadas não só de leituras que antecedem a 

viagem como também da experiência de ver quadros e gravuras de pintores que estiveram no 

Oriente, imagens plásticas que circulam em revistas e livros da época. No texto que apresento 

a seguir, Flaubert compara o que descreve a uma gravura. A palmeira é um dos elementos 

frequentes na composição de imagens do Oriente. O excerto está no Caderno de viagem n
o
 4, 

manuscrito inédito que se encontra na Biblioteca Histórica da Cidade de Paris. 

 

bouquet de palmiers entourés de 

petits murs circulaires au pied desquels 

                          c’était ill une 

fumaient 2 turcs – gravure de l’Orient 

comme on en voit dans les livres – 

(FLAUBERT, Carnet 4, f
o
 72, BHVP). 

 

buquê de palmeiras rodeadas de 

pequenos muros circulares ao pé dos quais 

                          era ileg uma 

fumavam 2 turcos – gravura do Oriente 

como o que se vê nos livros
3
 –  

(FLAUBERT, Carnet 4, f
o
 72, BHVP). 

 

 

                                                           
3
 Fiz a transcrição e a tradução desta e demais citações que constam neste artigo. 

“ill” e “ileg” referem-se a rasuras ilegíveis no manuscrito. 
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Em suas anotações da viagem, frequentemente Flaubert evoca o que apreende pelo 

olhar. As descrições são condensadas em formas breves, frases curtas, com grande força 

imagética. Esses textos produzem um efeito estético de álbum, com uma sucessão de imagens 

compondo cenas instantâneas, sem narração do que antecede ou sucede tais quadros. A 

imagem funciona como narrativa potencial do que não é explicitado, sugere possibilidades 

para a criação em outros contextos. Cada imagem tem o potencial de se combinar com outros 

elementos em outras histórias, que não a da viagem. Impregnadas de subjetividade, as 

imagens nos cadernos do Oriente abrangem o que Flaubert observa mas não se atêm à função 

de registro documental. As formas descritivas se sucedem com as referências de tempo e 

espaço da viagem. Imagens do céu, do pôr do sol e de montanhas se repetem com variações. 

Flaubert produz imagens que se constituem como fragmentos independentes que transcendem 

a dimensão de experiência e tempo. Não há nesses cadernos uma organização de relato, não 

há organização da experiência. Os diferentes fragmentos possibilitam o estudo de modos de 

escrever que não necessariamente seguem normas gramaticais de sintaxe. Esses textos 

priorizam a composição de imagens ou cenas com formas novas, esboços de frases. Anos 

depois, Flaubert integra em romances essa linguagem impregnada de sua experiência no 

Oriente. Sem os limites de uma estrutura narrativa, Flaubert mantém essas anotações como 

material em estado móvel, uma espécie de reserva para novos arranjos. Manipular os cadernos 

facilita evocar a experiência e modos de escrever até muitos anos depois da viagem. Os 

diferentes fragmentos de texto carregam uma espécie de virtualidade. Esses cadernos 

abrangem um extenso repertório com visões panorâmicas de valor topográfico e descrições 

detalhadas de paisagem, pessoas, roupas, objetos, obras de arte etc. A experiência imagética e 

sensorial da viagem e a experiência de escrever se misturam.  

Ainda que Flaubert tenha procurado ordenar o que escreveu durante a viagem e 

depois, ele não dá a seus cadernos uma organização de relato que desmonte o aspecto 

fragmentado. Predomina uma mistura de impressões sem uma ordenação que relacione os 

diferentes fragmentos. Ao ordenar e recopiar seus cadernos logo depois da viagem, ele não dá 

a suas anotações a ordenação de um livro. O material permanece como coleção de imagens 

dispostas segundo etapas da viagem. 
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Em reflexões sobre a preparação do romance, Barthes aborda a passagem da forma 

breve e anotação (não necessariamente breve), rascunho, fragmento, ao romance, forma 

longa. Ele toma o haicai como forma exemplar de anotação e por meio do haicai pensa a 

enunciação. A frase mobiliza ao mesmo tempo a mensagem e a enunciação. Entre o haicai e a 

narrativa há um movimento de condensação e expansão. Barthes situa a cena como forma 

intermediária entre os dois movimentos. Ele se refere à anotação como “captura” de algo, 

(emprega a expressão “capture sur le vif ”), o que a memória deve preservar, não a coisa, mas 

seu retorno e esse retorno já tem algo de frase. Sobre a técnica de fazer anotações e a 

disponibilidade para tomar notas, espécie de atenção flutuante, Barthes se refere à “caneta-

câmara”, não no sentido de dar a ver e sim como germe da frase. Ele se refere ao que nasce de 

um só movimento, observação e frase, a partir do conjunto caneta-papel, mão. (BARTHES, 

2003, p. 135-139 e 148).  

A seguir, mudo a disposição de linhas de um excerto de Flaubert para experimentar o 

texto em uma forma breve, que se aproxima do haicai. De maneira concisa, sem seguir uma 

forma constante de sílabas poéticas, cada conjunto de três linhas sugere imagens que evocam 

a natureza com verbos no tempo presente. 

 

Poules sur les maisons,  

elles ressemblent à celles des fellahs d’Alexandrie (et de toute l’Égypte). 

Cela me semble lugubre, surtout au coucher de soleil.[...] 

 

Le soleil se couche;  

les minarets de Fouah brillent en blanc à l’horizon; 

à gauche, au premier plan, prairie verte. (FLAUBERT, 2006, p. 83). 

 

Galinhas sobre as casas, 

elas parecem aquelas dos camponeses de Alexandria (e de todo o Egito).  

Isso me parece lúgubre, sobretudo ao pôr do sol. [...] 

 

O sol se põe; 

os minaretes de Fouah brilham no horizonte, um brilho branco; 

À esquerda, no primeiro plano, pradaria verde. (FLAUBERT, 2006, p. 83). 

 

No primeiro conjunto os verbos “parecem” e “me parece” (em francês “ressemblent” e 

“me semble”) evidenciam a presença de um observador que expressa o que vê e o que associa   
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a essa percepção visual. Flaubert escreve: “Isso me parece lúgubre” e “[as galinhas] parecem 

aquelas dos camponeses de Alexandria (e de todo o Egito)”. Leio um certo humor nessa 

última associação. A referência ao pôr do sol evoca algo da luminosidade e do céu que 

Flaubert não descreve nesse excerto. No segundo conjunto, Flaubert descreve o que vê em 

dois planos: os minaretes no horizonte e a pradaria no primeiro plano. 

A seguir, outro excerto que disponho em conjuntos de três linhas. Grifo expressões que 

contêm o pronome indeterminado “on”.  

 
Le soleil se couche. La verte Égypte au fond; 

à gauche, pente de terrain toute blanche:  

on dirait de la neige. 

 

Les premiers plans sont tout violets; 

les cailloux brillent, baignés littéralement dans de la couleur violette, 

on dirait que c’est une de ces eaux si transparentes qu’on ne les voit pas  

[...] 

Un chacal court et fuit à droite – 

On les entend glapir à l’approche de la nuit – 

Retour à la tente en passant au pied de la pyramide de Chéphren 

(FLAUBERT, 2006, p. 98). 

 

O sol se põe. O verde Egito ao fundo;  

à esquerda, declive do terreno completamente branco:  

parece neve. 

 

Os primeiros planos são completamente violetas; 

os pedregulhos brilham, banhados literalmente na cor violeta, 

parecem dessa água que não se vê de tão transparente [...] 

 

Um chacal corre e foge à direita – 

Escuta-se seu uivar com a aproximação da noite 

Retorno à tenda passando ao pé da pirâmide de Quéfren   

(FLAUBERT, 2006, p. 98). 

 

Também nesse excerto há referências ao pôr do sol, cores, luminosidade e brilho. 

Orações curtas e com poucos  conectores evocam imagens da natureza. Flaubert descreve 

ações e cenas em um tempo presente, criando um efeito de proximidade em relação ao que 

representa. Emprega duas vezes a expressão “on dirait” –  “on dirait de la neige”; “on dirait 

que c’est une de ces eaux” – que eu optei por traduzir como “parece neve”; “parecem dessa  
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água”. Com o emprego dessa expressão, e mais adiante, com “On les entend” (escuta-se) 

Flaubert cria indeterminação para o sujeito do enunciado. Marco a diferença em relação à 

oração “isso me parece lúgubre” do excerto anterior, onde o sujeito do enunciado é definido. 

A percepção ou comentário de que aquilo parece lúgubre se relaciona apenas a quem escreve. 

A forma indeterminada estende a possibilidade da mesma percepção para qualquer um que se 

situe na situação do que é descrito.   

De certo modo, o viajante Flaubert assume a posição de narrador e personagem de 

suas anotações, ainda que não produza uma forma mais estruturada de relato. Ele 

supostamente vivencia o que narra. Em seus romances, o narrador se movimenta no texto, por 

vezes adere ao ponto de vista de um personagem e, então, a consciência do personagem passa 

a ocupar totalmente a tela imaginária do romance. Nos textos da viagem, o ponto de vista 

corresponde à consciência e percepção (principalmente visual) do viajante. 

A seguir, apresento em um quadro, lado a lado, dois textos que contêm os excertos 

citados. Comparo o texto do caderno de viagem com o texto correspondente reescrito, 

contendo o que Flaubert copia de seus cadernos com algumas mudanças logo depois da 

viagem. 
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 Caderno de Viagem n° 4, inédito Bibliothèque 

Historique de la Ville de Paris - BHVP 

Texto publicado, contém o que Flaubert copia e 

reescreve depois da viagem 
           f° 28 

promenade à cheval dans le désert 

 

 

vallée de sable comme faite par 

un seul coup de vent – grandes places 

de pierre qui semblent de la lave 

temps de galop – essai de nos cornets 

silence – effet de grève marine – 

nos moustaches sont salées lest âpre et  

                                      fortifiant – trace de 

chacals, pas de chameau à demi 

effacés par le vent – au haut de chaque 

colline on s'attend à découvrir quelque chose 

de nouveau et l'on ne découvre que 

la même chose – parité du désert et 

de l'océan – en revenant coucher de 

soleil. la verte Égypte au fond, à 

gauche pente blanche comme par 

la neige effet d'hiver – premiers caillo 

plans tout violets, les cailloux brillent 

 

 

 

 

– chacal qui court – ils on les entend 

glapir à la nuit venante – retour 

à la tente, en rasant la 2
e
 pyramide 

[...] 

                

                                      Dimanche 9 déc 

                                            8 1/2 du soir 

                                    sous la tente 

 

PROMENADE À CHEVAL dans le désert 

l’après-midi. Nous passons entre la première et 

la seconde pyramide – nous arrivons bientôt 

devant une valée de sable, faite comme par un 

seul grand coup de vent. Grandes places de 

pierre qui semblent de la lave – temps de galop 

– essai de nos cornets – silence. Il nous semble 

que nous sommes sur une grève marine et que 

nous allons bientôt voir les flots ; nos 

moustaches sont salées, le vent est âpre et 

fortifiant – des traces de chacal, des pas de 

chameau à demi effacés par le vent. En haut de 

chaque colline on s'attend à découvrir quelque 

chose de nouveau et l'on ne découvre que 

toujours le désert. 

Nous revenons. Le soleil se couche. La 

verte Égypte au fond ;à gauche, pente de terrain 

toute blanche: on dirait de la neige. Les 

premiers plans sont tout violets; les cailloux 

brillent, baignés littéralement dans de la couleur 

violette, on dirait que c’est une de ces eaux si 

transparentes qu’on ne les voit pas, et les 

cailloux entourés de cette lumière glacée sur elle 

ont l’air métallique et brillent.Un chacal court 

et fuit à droite – On les entend glapir à 

l’approche de la nuit – Retour à la tente en 

passant au pied de la pyramide de Chéphren  

[...] 

(Dimanche 9 décembre, 8 heures et demie 

du soir sous la tente) 

(FLAUBERT, 2006, p. 97-98). 

 

 

verde  : mudanças no modo de escrever          

laranja: o que só aparece em um dos textos 
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        Caderno de Viagem n° 4, inédito  

Biblioteca Histórica da Cidade de Paris - BHVP 

Texto publicado, contém o que Flaubert copia e 

reescreve depois da viagem 
           f° 28 

 

 

 

passeio a cavalo no deserto 

vale de areia como feito por 

um só golpe de vento – grandes praças 

de pedra que parecem lava 
hora de galope – teste de nossas cornetas 

silêncio – efeito de praia marítima – 

nossos bigodes estão salgados leste cortante e  

                                      tonificador – pegadas de 

chacais, passos de chamelo semi 

apagados pelo vento – no alto de cada 

colina espera-se descobrir qualquer coisa 

de novo e somente se descobre  

a mesma coisa – paridade do deserto e 

do oceano – voltando pôr do 

sol. o verde Egito ao fundo, à 

esquerda encosta branca como pela 

 neve efeito de inverno – primeiros pedreg 
planos completamente violetas, pedregulhos brilham 

 

 

– chacal que corre – eles escuta-se seu 

uivar ao cair da noite – retorno 

à tenda, tocando a 2
e
 pirâmide 

[...] 

                                                      

                                           Domingo 9 dez 

                                             8 1/2 da noite 

                                         sob a tenda 

 

PASSEIO A CAVALO no deserto de 

tarde. Nós passamos entre a primeira e a 

segunda pirâmide – nós chegamos logo diante de 

um vale de areia, feito como por um só grande 

golpe de vento. Grandes praças de pedra que 

parecem lava – hora de galope – teste de nossas 

cornetas – silêncio. Parece-nos que estamos 

sobre uma praia marítima e que logo nós vamos 

ver as ondas; nossos bigodes estão salgados, o 

vento é cortante e tonificador – pegadas de 

chacal, passos de camelo semi apagados pelo 

vento. No alto de cada colina espera-se descobrir 

qualquer coisa de novo e somente se descobre o 

deserto sempre. 

Nós voltamos. O sol se põe. O verde Egito 

ao fundo; à esquerda, encosta de terreno 

completamente branca: parece neve. Os 

primeiros planos são completamente violetas; os 

pedregulhos brilham, banhados literalmente na 

cor violeta, parecem dessa água que de tão 

transparentes não se vê, e os pedregulhos 

rodeados dessa luminosidade transparente sobre 

ela têm um ar  metálico e brilham.Um chacal 

corre e foge à direita – Escuta-se seu uivar com 

a proximação da noite – Retorno à tenda 

passando ao pé da pirâmide de Quéfren [...] 

(Domingo 9 dezembro, 8 horas e meia da 

noite sob a tenda) 

(FLAUBERT, 2006, p. 97-98). 

 

   

verde  : mudanças no modo de escrever          

laranja: o que só aparece em um dos textos 

 

A forma abreviada do excerto, tal como está no caderno, se assemelha a uma lista, 

marcada pela presença do viajante, que se desloca a cavalo. Destaco algumas das expressões 

que dizem respeito a ações e percepções do viajante no excerto do caderno.  

Suas ações: “passeio a cavalo”; “hora de galope – teste de nossas cornetas”; 

“voltando”. 
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Sensações que envolvem seu corpo: “nossos bigodes estão salgados leste cortante e 

tonificador”. 

Sua expectativa e percepção: “espera-se descobrir alguma coisa nova e somente se 

descobre a mesma coisa”. 

Percepções que envolvem os sentidos da visão, da escuta e do tato: “o verde Egito ao 

fundo, à esquerda encosta branca”; “primeiros planos completamente violetas, pedregulhos 

brilham”; “chacal que corre”; “escuta-se seu uivar”; “retorno à tenda, tocando a 2ª pirâmide”.  

No texto que escreve depois, ao acrescentar orações com o pronome “nós” e verbos 

que indicam movimento, Flaubert acentua a presença física do viajante na cena que descreve 

ao mesmo tempo que explicita mais o sujeito do enunciado: “Nós passamos entre a primeira e 

a segunda pirâmide – nós chegamos logo diante de um vale de areia”; “Parece-nos que 

estamos sobre uma praia marítima e que logo nós vamos ver as ondas”; “Nós voltamos”.  

Ao reescrever esse trecho, ele muda o que no caderno aparece quase como uma lista 

entremeada ao texto, com a justaposição de elementos do ambiente
4
. Vários dos substantivos 

e adjetivos dessa lista se transformam em orações com sujeito e verbo. 

 

vallée de sable                                    nous arrivons bientôt devant une vallée de sable 

effet de grève marine                          Il nous semble que nous sommes sur une grève marine 

lest âpre et fortifiant                           le vent est âpre et fortifiant 

coucher de soleil                                 Le soleil se couche 

comme par la neige                             on dirait de la neige 

premiers caillo plans tout violets        les premiers plans sont tout violets 

                                                           
4
 Sobre esse modo de escrever, cito Jeanne Bem: “Le texte à demi-rédigé du Voyage en Égypte est composé, on 

l’aura remarqué, de petites unités juxtaposées, très souvent simplement ponctuées de tirets. Ces tirets seront une 

caractéristique des brouillons de Flaubert. [...] exercice d’écriture expérimentale, que Flaubert a gardé pour 

lui. La parataxe expérimentée dans les lettres et les textes de jeunesse devient ici un procédé systématique. Le 

discontinu est la grande tentation de l’être flaubertien [...] L’Orient et son désert sont une succession de brèves 

épiphanies.”  

“O texto semi-redigido de Viagem ao Oriente é composto, isso será percebido, de pequenas unidades justapostas, 

muito frequentemente pontuadas por travessões simplesmente. Esses travessões serão uma característica dos 

rascunhos de Flaubert. [...] exercício de escritura experimental, que Flaubert guardou para ele. A parataxe 

experimentada nas cartas e textos de juventude se tornam aqui um procedimento sistemático. O descontínuo é a 

grande tentação do ser flauberciano [...] O Oriente e seu deserto são uma sucessão de breves epifanias.” 

BEM, Jeanne. L’écriture du désert chez Flaubert avant et après son voyage en orient. In: Le désert, un espace 

paradoxal. Colóquio realizado na Universidade de Metz de 13 a 15 de setembro de 2001, p. 349-358. Ed. de 

Gérard Nauroy, Pierre Halen, Anne Spica. Bern: Peter Lang, 2003, p. 357. 
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chacal qui court                                  Un chacal court 

vale de areia                                        nós chegamos logo diante de um vale de areia 

efeito de praia marítima                     Parece-nos que estamos sobre uma praia marítima 

leste cortante e tonificador                 o vento é cortante e tonificador 

pôr do sol                                           O sol se põe. 

como neve                                           parece neve 

primeiros pedreg planos completamente violetas      Os primeiros planos são completamente  

                                                                                                                                           violetas               

chacal que corre                                  Um chacal corre 

 

A palavra “efeito”, que Flaubert emprega duas vezes no excerto do caderno, “efeito de 

praia marítima”,  “efeito de inverno”, desaparece no texto reescrito. Um acréscimo maior 

chama a atenção no texto reescrito: “[os pedregulhos], banhados literalmente na cor violeta, 

parecem dessa água que de tão transparente não se vê, e os pedregulhos rodeados dessa 

luminosidade transparente sobre ela têm um ar metálico e brilham”. “Os pedregulhos 

brilham”, que também está no caderno, é a oração que antecede o acréscimo. Em diferentes 

partes do que escreve sobre a viagem e de diferentes maneiras, mas muitas vezes com clichês, 

Flaubert representa a percepção de fenômenos da luz, questão que acompanha descobertas da 

ciência no século XIX e que atravessa, de maneira muito particular, a reflexão estética dos 

pintores, na época. A referência à transparência, à luz e à cor violeta, e antes, a planos 

violetas, produz um efeito pictural. Com uma variedade de formas, as anotações da viagem 

evidenciam a construção de imagens com efeito estético e plástico equivalente a esboços ou 

quadros. Os elementos plásticos conferem à escritura de Flaubert características de 

visibilidade que ultrapassam o âmbito da enunciação referencial. A visibilidade faz parte do 

seu processo imaginativo.  

Também depois da viagem, em planos e roteiros de seus romances, Flaubert esboça 

ideias e o que vê ou imagina com imagens. O papel da imagem na atividade imaginativa e na 

escritura de Flaubert tem sido tema frequente de estudos contemporâneos. Muitos críticos 

entendem que sua escritura toma forma e se expande a partir de imagens
5
. Em carta para  

                                                           
5
 Sobre o papel da imagem para Flaubert na elaboração de seus romances, cito Isabelle Daunais: “C’est par 

l’image que commencent, à travers les carnets de repérage, un grand nombre de scènes des romans, par l’image 

que les personnages prennent connaissance de la réalité qui les entoure et rêvent leur vie future, par l’image que 

Flaubert, d’un brouillon à l’autre, fixe avec précision le réel qu’il a vu, observé, enregistré.” 
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Louise Colet, de 30 de setembro de 1853, ele propõe que escritura e imagem decorrem uma 

da outra. (FLAUBERT, 1980, p. 445)
6
.  
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6
 “L’image, ou le sentiment bien net dans la tête, amène le mot sur le papier. L’un coule de l’autre.” 

“A imagem, ou o sentimento bem nítido na cabeça, leva a palavra ao papel, uma coisa decorre da outra.”  

FLAUBERT, G. Correspondance. v. 2. Ed. de BRUNEAU, Jean. Paris: Gallimard, 1980, p. 445. 
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